Datum: 2021-01-13

Nyhetsbrev - Corona
Vi kommer löpande att skicka ut aktuell information för att hålla alla uppdaterade. Informationsbrevet kommer
publiceras både genom lärplattformar och hemsida.
Uppkommer det akut information kommer den att publiceras omgående.

Förskola, fritidshem och skola
Med start från måndagen den 11 januari bedriver även Tranängskolan 7–9
distansundervisning. Tranemo kommun har beslutat att följa rekommendationen från
Smittskydd Västra Götaland om att högstadieskolor i regionen ska övergå till tillfällig
distansundervisning. Detta sker i syfte att minska resandet och kontakter och därmed
bidra till minskad smittspridning. Grundsärskolan är undantagen från
distansundervisningen.
Gymnasiet kommer att fortsätta med distansundervisning fram till 22 januari.
Vi inväntar nytt besked senast 22 januari om hur undervisningen kommer att bedrivas
från och med 25 januari.
Det går inte att servera lunch på skolan eller ordna med matlådor under dessa två veckor
men alla elever erbjuds en matersättning på 35 kr/skoldag. Denna matersättning ansöker
man om i efterhand. Instruktion kring hur denna ansökan görs och när den öppnar
kommer framöver.
All simundervisning är pausad.
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Information från Folkhälsostrateg Karin Eliasson

Tranemo kommun erbjuder digitalt föräldraskapsstöd
Har du barn mellan 2 och 12 år? Vill du i din familj bygga starkare relationer och hitta
mer kraft, glädje och samarbete i vardagen? Då är kursen Aktivt föräldraskap rätt för dig!
Nu har du möjlighet att gå kursen helt kostnadsfritt och digitalt, i din egen takt under 6
månader.
Nu ställer vi om och du får istället den perfekta möjligheten att med stöd av kursen
utveckla ditt föräldraskap helt i din egen takt. Den digitala kursen Aktivt föräldraskap
hjälper dig att stärka relationen till ditt barn, få inspiration och konkreta verktyg till din
unika familj och vardag.
Med kursen Aktivt föräldraskap får du hjälp att minska konflikter och förbättra
kommunikationen samt öka glädjen, gemenskapen och samarbetet i hemmet.
E-kursen är helt kostnadsfri för dig som bor i Tranemo kommun. Vi skickar en kod till
dig för att du ska kunna logga in till kursen. Du har tillgång till kursen i 6 månader efter
aktiverad kod. Varmt välkommen med din anmälan!
Anmälan sker till folkhälsostrateg Karin Eliasson karin.eliasson@tranemo.se eller ring
0733059848
Läs gärna mer på Aktivt Föräldraskap - Föräldrakurser och föräldrautbildning
(aktivtforaldraskap.se)
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