
Viktig information angående våra TUFF-kurser 

Södertörns folkhögskola 2020-03-24 

Till alla föräldrar och deltagare  

Hej, 

För att kunna bidra till att minska samhällsspridningen av Covid-19 så kommer vi att skära ner på de 

sociala kontakterna, för att förebygga för ytterligare spridning av viruset. 

Detta påverkar de återkommande lektionerna och temakurser samt läger. Vi gör allt för att kunna 

upprätthålla god kvalitet och ge motsvarande mängd undervisning som du som går våra kurser har 

blivit erbjuden. Men för att kunna göra det möjligt för dig att bibehålla teckenspråkskunskaper och 

hålla färdigheter levande, kommer undervisningen fortsättningsvis ske på distans och med 

fjärrundervisning.  

TUFF kommer att använda Facebook som lärplattform, då Facebook har de slags verktyg som passar 

bra för den här typen av distansundervisning. Och eftersom så många av er redan är medlemmar i 

Facebook underlättar det för oss alla. Vi har skapat en sluten grupp för varje kurs, se nedan vilka som 

berörs. Den som går på våra TUFF-kurser kan alltså söka upp gruppen och ”ansöka om medlemskap” 

till just den kursen som du i vanliga fall går på. För att hitta grupperna behöver du söka på ”grupper” 

på Facebook. En allmän sökning kan göra att du inte hittar just våra TUFF kursgrupper. Om du inte 

lyckas hitta din grupp, tag kontakt med kursföreståndaren Åsa Ulemark så hjälper hon dig. 

På Facebook lägger vi upp lektionsinnehåll, videor, videosamtal enskilt och i grupp, parövningar med 

mera. Eftersom kurserna nu förläggs via teknik kan det bli förändringar i själva upplägget och tiderna, 

eftersom både distansundervisning (att lämna in uppgifter, att få uppgifter och bearbeta dem 

självständigt) och fjärrundervisning (videosamtal, live) används. Mer information får du av 

kursföreståndaren och lärare. 

Vissa lördagskurser förläggs utomhus så att kurserna kan genomföras genom att träffas. Se nedan 

vilka det gäller.   

För övrigt hoppas och önskar vi att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av detta nya upplägg. Vi 

utgår från att alla respekterar Folkhälsoinstitutets hälsoregler inför att vara med eller inte på våra 

tematräffar, även om dessa kommer att förläggas utomhus. Alla som kommer ska vara pigga och krya 

annars ber vi att du/ni inte deltar av respekt.  

Se nedan vilka förändringar som är gjorda: 

Terminskurser 

• Måndag en gång i månaden i Stockholm ändras till Distans via Facebookgrupp: TUFF Måndag 

en gång i månaden 2020 

• Fredag en gång i månaden i Västerås ändras till Distans via Facebookgrupp: TUFF Fredag en 

gång i månaden 2020 

• Torsdagskvällar i Uppsala ändras till Distans via Facebookgrupp (gruppen finns redan) 

• Intensivkurs 20-21 april ändras till Distans via Facebookgrupp: TUFF Intensiv april 2020 

• Örebro varannan onsdag ändras till Distans via Facebookgrupp (OBS: 2 timmar varje onsdag) 

(grupperna finns redan) 

• Visby varannan måndag – Distans via Facebookgrupp, lärare kommer med direktinformation 

till gruppen 



• Ordinarie distanskurser fortsätter som vanligt 

Temadagar 

• Temadag Stockholm lördagen den 18 april – utomhus med aktiviteter på Djurgården, (OBS! 

ej i Junibacken) 

• Temadag, Västerås Djurpark lördagen den 25 april – utomhus i Västerås djurpark 

• Temadag, Västerås lördagen den 30 maj – utomhus med aktiviteter 

 

Helgläger 

Visby den 16-17 maj – eftersom allt redan är bokat hoppas vi att vi ska kunna genomföra kursen om 

det är möjligt – i annat fall ställs den in, så snart vi vet så meddelas detta via hemsidan eller direkt till 

dig som redan har anmält dig.  

Sommarläger 

Väddö den 13-16  juni – vi hoppas att vi ska kunna genomföra kursen om det är möjligt – många är 

redan anmälda, i annat fall ställs den in, så snart vi vet så meddelas detta via hemsidan eller direkt till 

dig som redan har anmält dig. 

Väddö den 13-15 augusti blir inte av.   

 

Vi på TUFF hoppas få se dig antingen via rutan eller utomhus! 

 

Ha det bra – och tvätta händerna! 

Lärarna och personal på TUFF  

 

 

 

 


