200318

Information om distansundervisning för elever och vårdnadshavare
Schema och lektioner
Du har undervisning enligt ditt vanliga schema. Den äger rum i Classroom och Hangouts Meet. Länkar
finns på hemsidan. Undervisningen är lärarledd.
När din lektion börjar, enligt schemat, behöver du hålla koll på både Classroom och Hangouts Meet,
eftersom läraren kan välja i vilken av dem lektionen startar. Närvaro förs under lektionen. Om du är
sjuk anmäler du detta som vanligt. Det är viktigt att du är i tid till lektionerna för att kunna följa
lärarens instruktioner.
Inplanerade examinationer kan komma att behöva flyttas eller ha en annan form.
Förberedelser inför första lektionen
 Kontrollera att datorutrustningen fungerar och att du har en tillgång till wifi. Kontakta IT‐
support om du har problem med detta.
 Läs igenom bifogad instruktion till Hangouts Meet.
Tips inför distansstudier
Det är viktigt att du tar ansvar och har en struktur för dina studier. Schemat är grunden men planera
också in tid för uppgifter och läxor utanför schemat.
 Gör uppgifter i tid.
 Se till att du sitter så lugnt och ostört som det går.
 Använd gärna hörlurar.
 Lägg mobilen i ett annat rum.
 Ta paus och rör på dig mellan lektionerna.
 Håll daglig koll på skolmejlen.
I skolan
Så långt det är möjligt kommer undervisningen att bedrivas på distans. Vissa aktiviteter kan komma
att äga rum i skolans lokaler vid enstaka tillfällen och grupper. Det kan till exempel vara en laboration
som är nödvändig för att läraren ska kunna sätta betyg.
Biblioteket är öppet för boklån. Övriga biblioteksärenden sker på distans.
Studievägledare, skolsköterska och kurator går att nå på mejl och telefon. Möten kan bokas.
Specialpedagog och andra lärare i stödundervisning träffar elever på distans eller på skolan efter
överenskommelse.
Utvecklingssamtalen i åk 1 för elever och vårdnadshavare ställs in. Mentorerna i åk 1‐3 har
utvecklingssamtalen med eleverna på distans.
Om du inte är helt frisk ska du inte komma till skolan oavsett orsak.
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