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Till elever och vårdnadshavare 

 

Vårterminen fortsätter med delvis distansundervisningen. 

Vi vill poängtera att skoltiden är som vanligt mellan 08:00 och 15:50. Det betyder 

att det också är närvaroplikt vid alla lektionstillfällen som vanligt. 

För att underlätta för alla följer här information angående distansundervisningen. 

 

Praktisk information om distansundervisningen  

 

Lektioner 

Alla lektioner kommer att hållas enligt schema, se därför till att ha god koll på ditt 

schema. Lektionerna kommer att se olika ut men i kursens rum på Google 

Classroom kommer det att finnas information om vad du ska göra.  

 

Närvaro 

Varje lektion kommer att inledas med närvarokontroll. För att få närvaro krävs att 

du är aktiv under hela lektionspasset. Om du inte är närvarande utan giltigt skäl 

kommer vi i vanlig ordning registrera det som ogiltig frånvaro. 

 

Sjukanmälan 

Sjukanmälan görs som vanligt till skolans sjukanmälningstelefon 0733–477 818. 

 

Inställda lektioner 

Om en lektion är inställd på grund av lärares sjukdom meddelas detta via 

nedanstående länk: 

https://ingelstad.nu/elev-och-foraldrainformation/schema/ 

 

https://ingelstad.nu/elev-och-foraldrainformation/schema/
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Klassrådstid 

Klassrådstid kommer att genomföras som vilken annan lektion som helst. 

Prov 

Respektive kurslärare kommer att ge dig information om vad som händer med 

inplanerade prov. 

 

Problem med internet 

Om du inte har tillgång till Internetanslutning hemma eller får problem med den, 

kontakta din klassföreståndare.  

 

Elevhälsa och stöd 

Vi förstår om ni elever tycker denna situation är jobbig. Ni är därför alltid 

välkomna att kontakta kurator eller skolsköterska om ni behöver någon att prata 

med. 

Stödundervisningen kommer att fortsätta som vanligt, inklusive studiestugor, om 

du har frågor om detta, kontakta Kenth Karlsson, Paula Wigmark eller Johan 

Olsson. Skicka också ett mejl till dem om du tänker medverka. 

Måndagar: Kenth 

Tisdagar: Paula 

Onsdagar: Johan 

 

SYV 

SYV finns att nå via telefon eller mejl. 

 

Problem med din Chromebook 

Får du problem med din Chromebook, kontakta Annica Saläng (Annica kommer 

inte att kunna lösa alla problem omedelbart). Kontakta även din 

klassföreståndare.  

 

 

 

Råd och riktlinjer till elever vid distansundervisning 
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Förberedelser och förutsättningar 

En första viktig förutsättning för att distansundervisningen ska fungera är att du 

tar eget ansvar för dina studier. Du har lektioner som vanligt och schemat ska 

följas. 

En andra viktig förutsättning är att du följer vanliga rutiner, dvs gå upp i tid, ät 

frukost och klä på dig. 

Innan dina lektioner börjar måste du välja en bra arbetsplats, sitt vid ett bord med 

en ordentlig stol och med bra belysning. Se också till att du sitter på en plats där 

du inte blir störd av andra. Du använder din Chromebook och du är ensam 

användare av den under distanslektionerna. 

 

Regler och riktlinjer 

Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som vanlig undervisning 

vilket innebär att det ska råda god studiero, tonen ska var god och att all 

kränkning givetvis är förbjuden. Vid beteende som inte är förenligt med skolans 

ordningsregler kommer eleven att avvisas från Meet-klassrummet och ogiltig 

frånvaro registreras. 

 

Lektionens början. Hur gör jag? 

1. När varje lektion börjar ska du: 

a. Gå in i kursens Classroom.  

b. Följ där instruktionerna från din lärare.  

2. Om instruktionen är att ansluta till Google Meet: 

a. Klicka på länken till det digitala klassrummet (Google Meet). 

b. Anslut till mötet genom att klicka på ”Gå med nu”. 

c. Checka in med kameran på för närvarokontroll.  

d. Stäng av mikrofon och kamera.  

Din lärare kommer att ge dig instruktioner muntligt om vad som gäller 

för dagens lektion. Använd chatten för att ställa frågor så länge inget 

annat sägs.  Lärare kan efter lektionsstart bestämma annat. 

e. Checka ut vid lektionsslut med kameran på. 

 
  


