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Informacja udostępniona o godz. 13.00 we wtorek
dnia 17 marca
Począwszy od dnia jutrzejszego, tzn. od środy dnia 18 marca, wszystkie zajęcia
dydaktyczne w gimnazjum Osbecksgymnasiet oraz w ramach kształcenia dorosłych
będą prowadzone na odległość w formie zdalnej. Powyższą decyzję podjęto w związku
z nowymi zaleceniami dotyczącymi ochrony przez koronawirusem/covid-19, jakie rząd
wydał w dniu dzisiejszym po południu.
Powyższa decyzja nie dotyczy uczniów zamieszkujących w gminie Laholm, odbywających
naukę w ramach APL (arbetsplatsförlagt lärande, nauka w zakładzie pracy) lub praktykę. Te
zajęcia do odwołania realizowane są tak jak dotychczas.
Młodzież ucząca się w innej miejscowości oraz u innych organizatorów kształcenia musi
stosować się do zaleceń danej szkoły w zakresie uczęszczania do szkoły lub nauki na
odległość.
Kampus Laholm zostanie zamknięty dla osób postronnych. Recepcja będzie odpowiadać na
pytania ogólne pod numerem telefonu 0430-155 22.
W przypadku ewentualnych problemów technicznych w zakresie narzędzi do nauki na
odległość należy kontaktować się z jedną z poniższych osób:
Marianne Ylikangas, koordynator Kampus: 0430-266 39, 070-421 86 18
Snezana Prajz (GIM.): 0430-150 41
Ida Axelsson (KD): 0430-265 37, 076-696 63 76
Centrum Poradnictwa zostaje zamknięte w zakresie usług drop-in oraz nowych wizyt.
Centrala telefoniczna jest natomiast czynna tak jak dotychczas. Centrum Poradnictwa będzie
starać się rozwiązywać możliwe najwięcej kwestii telefonicznie i za pomocą poczty
elektronicznej. Uczniowie, którzy już pobierają naukę, będą aktualnie traktowani
priorytetowo. Centrala: 0430-265 00 (czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00–
12.00 i 13.00–14:30).
JobbLaholm zostaje zamknięte w zakresie usług drop-in oraz nowych wizyt. Wszystkie
aktywności grupowe (targ pracy) zostają odwołane. JobbLaholm udostępni numer
telefoniczny dotyczący działalności, pod który będzie można dzwonić w tych samych
godzinach co w przypadku drzwi otwartych (numer telefonu zostanie wkrótce podany).
Skontaktujemy się z uczestnikami, którzy zarezerwowali już termin wizyty, w celu
przeprowadzenia w zamian cyfrowej rozmowy w sprawie planowania.
Gimnazjum specjalne: gmina Laholm prowadzi we własnym zakresie indywidualny program
(IV) w Lagahöjden, tamtejsza młodzież będzie nadal pobierała naukę w Lagahöjden –
szczegółowych informacji opiekunom prawnym/uczniom udziela dyrektor szkoły Anitha

Tillman (073-022 15 80). Młodzież uczęszczająca do szkoły w innej miejscowości i u innych
organizatorów kształcenia musi stosować się do zaleceń danej szkoły w zakresie
uczęszczania do szkoły lub nauki na odległość. Za odwołanie dowozu do szkoły odpowiadają
opiekunowie prawni zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami.
Centrum aktywności Aktivitetshuset i ośrodek zdrowia publicznego Folkhälsocentrum
pozostają na razie otwarte.
Szkoła Kulturskolan w Laholm przygotowuje się do prowadzenia zajęć na odległość
począwszy od poniedziałku dnia 23 marca.
Wszystkie zajęcia w tym tygodniu są odwołane. W przypadku pytań należy skontaktować się
ze swoim nauczycielem. Inne informacje: Fredrik Olsson, 070-577 55 25.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zob. www.laholm.se (Na stronie można wybrać
funkcję „Translate” w celu uzyskania automatycznego tłumaczenia na różne języki)

