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Distansstudier vid Malmö Fria Läroverk
Vi har en ny och mycket speciell situation, men alla elever och vårdnadshavare ska känna sig
trygga med att vi på skolan kommer göra allt för att alla elever ska kunna följa sina studier. För
att det ska fungera, kommer det även att krävas ett stort ansvar från den enskilde eleven. Som
vårdnadshavare behöver man stötta eleven, genom att exempelvis hjälpa till med att skapa
struktur och studiero.
Tänk på att personalen är i tjänst på skolan och att de nås som vanligt under arbetstid via
Schoolsoft, mail eller telefon.

Lektioner enligt schema
Även i distansskolan följs det ordinarie schemat. Att vi har lektioner enligt schema, innebär att
varje elev förväntas sitta framför datorn då varje lektion börjar. Undervisande lärare kommer att
meddela hur lektionen ska gå till. Det kan ske på olika sätt i olika kurser och det kan variera från
dag till dag. Ibland är det lektion via Teams, Zoom eller Google Meet. Ibland är det uppgifter
som man arbetar med på egen hand och som ska lämnas in vid lektionens slut, eller senare. Vi
använder i första hand SchoolSoft som bas för all information mellan elev och lärare, men fler
sätt läggs till efter hand.
Det är viktigt att vara delaktig i lektionerna! Observera att undervisande lärare för närvaro även
under distansundervisningen.

Mentorspass
Mentor träffas enligt schema på det sätt som mentor har valt. På mentorspasset följs i huvudsak
upp hur det går med distansstudierna och om det finns frågor kring detta som ska lyftas i
klassen och/eller kanske föras vidare till någon på skolan.

IT- och IKT- support
Finns det osäkerhet kring användandet av Schoolsoft/Google Classroom/Google Meet/Zoom
eller annat? Då är det viktigt att höra av sig till oss så att vi kan hjälpa till. Likaså om det är
problem med skoldatorn, eller om det saknas laddare. Behövs hjälp i ett specifikt ämne så
kontaktas undervisande lärare i första hand. För hjälp med dator eller digitala verktyg, kontaktas
skolans IT-administratör Sabri via Schoolsoft eller på telefon 0728 - 33 33 43.

Personalen finns på plats för dig
All personal arbetar som vanligt på skolan och vi finns tillgängliga för alla elever och
vårdnadshavare under vår arbetstid. Kontakta oss gärna om det uppstår frågor.

Stöd av elevhälsan
Elevhälsans dagliga arbete fortsätter som vanligt med inbokade möten och kontakt med elever
och vårdnadshavare, men då främst genom digitala hjälpmedel som telefon, mail, Schoolsoft
eller Teams.

Skollunch
Om en elev av någon anledning, som vi bedömer befogad, behöver få skollunch så kontaktar
du vår kurator Joaquin på telefon 0709 - 98 01 20.
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Utvecklingssamtal
De planerade utvecklingssamtalen den 26 mars är inställda och eleverna har istället skoldag på
distans enligt schema. Som vårdnadshavare kan man via Schoolsoft från och med onsdag
25 mars 2020, ta del av information från undervisande lärare gällande kurser och studieresultat.
Be eleven visa hur man hittar informationen. Önskar man som vårdnadshavare ett samtal via
telefon om elevens skolgång, så kontaktas mentor för att boka en tid. Om möjlighet ges kommer
vi att kalla till nya utvecklingssamtal under våren.

Elever som är sjuka och ej kan delta i distansundervisningen
Om en elev har lindriga sjukdomssymptom och kan följa distansstudierna, så gör det!
Är man sjuk, så förväntas man inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Då sjukanmäler
man sig som vanligt, antingen via SchoolSoft eller på telefonen för vårdnadshavare.
Telefon sjukanmälan: 040 - 650 75 71
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