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Hej!
Vi vill välkomna dig till Tullinge gymnasium!
Vi hoppas att du ska lyckas väl med dina studier och få en lärorik, trevlig och minnesvärd tid här på skolan.
Uppropet för elever som börjar årskurs 1 sker måndagen den 17 augusti 2020.
På grund av anpassning till den rådande pandemin sker uppropen klassvis. Anslag om lokaler kommer att
finnas på skolan och även personal som hjälper eleverna att hitta rätt.
Kl. 09.00 för elever som börjar på Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen
Kl. 10.00 för elever som börjar på Naturvetenskaps-, Teknik och Vård- och Omsorgsprogrammen
Måndagen 17 augusti och tisdagen 18 augusti är det två hela dagar med lunch då bara de nya eleverna i
årskurs 1 är på skolan och introduceras i det nya gymnasielivet på olika sätt, bl.a. om busskort, schema,
målsättning och digitala verktyg.
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi med allt vad det för med sig. Skolan har en strategi för att
minimera negativ påverkan på verksamheten, bland annat genom att följa de riktlinjer som gäller för
handhygien, social distansering och att stanna hemma då man har sjukdomssymtom. Alla har ansvar att
följa dessa riktlinjer. Skolan planerar att genomföra delar av undervisningen på distans för att kunna
anpassa skoldagen för att undvika trängsel i kollektivtrafiken, till att börja med för elever i årskurs 2 och 3.
Vi tror att vi gör rätt i att prioritera undervisning på plats i skolan för elever i årskurs 1.
I normala fall skickas en inbjudan om föräldramöten ut i samband med detta brev. I dagsläget är det oklart
om och hur sådana kan genomföras. Vi ber om att få återkomma med besked om föräldramöten.
Onsdagen 19 augusti har vi den traditionsenliga Lidadagen med en förhoppningsvis lustfylld kamp mellan
de nya klasserna! Även den kommer att anpassas utifrån myndigheters rekommendationer. Dagen
avslutas med att vi äter en gemensam lunch på skolgården tillsammans med årskurs 2 och 3.
Vi tror att du är här för att satsa på skolan och därför förväntar vi oss att du som elev både kan och vill ta en
hel del eget ansvar för studierna. Det förbereder dig väl för den tid som väntar efter gymnasiet.
Vi ser fram emot att få träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss.
Än en gång, varmt välkommen till Tullinge gymnasium!
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