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Pressmeddelande 
 
Högstadiet på Dackeskolan inför distansundervisning 
 
Vårterminen för eleverna på högstadiet på Dackeskolan i Tingsryds kommun in-
leds med distansundervisning. Anledning är det skärpta läget gällande covid-19 i 
Kronobergs län och angränsande regioner. 
 
Tingsryds kommun och bildningsförvaltningen har under senaste tiden följt utveckl-
ingen av den ökande smittspridningen av coronaviruset och har efter utbildningsmi-
nistern Anna Ekströms och Folkhälsomyndighetens presskonferens under torsdagen, be-
slutat om att inleda terminsstarten för årskurs 7-9 på Dackeskolan i distansläge. Distans-
undervisningen gäller för perioden 11 - 15 januari med ny bedömning och beslut torsda-
gen 14 januari. 
Bedömningen och riskanalysen i nuläget är att försiktighetsprincipen bör råda eftersom 
helgerna och ledigheten gör att det är oklart vilka effekter smittan har skapat i vårt sam-
hälle och i vår kommun. Det finns en ökad smittspridning både i regionen och i kommu-
nen och att angränsande regioner gör samma bedömning. Flera kommuner i närområdet 
och övriga landet kommer också, liksom Tingsryds kommun, starta terminen i distans-
läge. 
Dackeskolan har med sin kompetens och förberedelse goda förutsättningar att bedriva 
en undervisning av bra kvalité, både digitalt och traditionellt. Skolan kommer med 
denna åtgärd att säkerställa både elevernas undervisning, men också kunna bedöma 
smittspridningen och minimera riskerna för nya smittkedjor som kan ha uppstått under 
ledigheterna. Dessutom planera för eventuella nya åtgärder för att fortsatt minska sprid-
ning av covid-19 i Tingsryds kommun. 
Undervisningen kommer att bli något annorlunda med hänvisning till det allvarliga läget 
gällande smittspridningen. Med önskemål om förståelse från personal, vårdnadshavare 
och elever för den rådande situationen, kommer kommunen med berördas hjälp att se 
till att det blir både ett givande och lärande, om dock i något annan form även skolan 
normalt är van vid. 
  
Sedan tidigare har gymnasieskolan distansundervisning som gäller till och med den 24 
januari i dagsläget. 
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