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Distansundervisning vid Ystad Fria Läroverk
2020-03-25 Instruktioner och rutiner
Undervisning
All undervisning sker nu via Google Meet. Alla uppgifter och lektionsplaneringar hittar du i
Google Classroom och all bedömning och övrig kommunikation sker i Schoolsoft, detta är
precis som vanligt och något alla är vana vid sedan tidigare.
Närvaro
Du har lektioner enligt ditt schema vilket innebär att du förväntas sitta framför datorn då varje
lektion börjar. Närvarokontroll sker i Google Meet genom att eleverna ger sig till känna via ljud
och bild. Efter genomförd närvarokontroll ger din lärare vidare instruktioner kring om ljud och
bild skall stängas av eller vara på.
Din lärare inleder sedan lektionen genom att förmedla hur denna kommer att se ut. (Vid sen
ankomst skall du skriva i Google chatt att du nu är på plats.) För att läraren ska kunna försäkra
sig om att du är delaktig kommer hen att följa upp undervisningen på lämpligt sätt för varje
ämne. Det är mycket viktigt att du lämnar in dina uppgifter enligt den deadline som gäller för
varje uppgift, då även detta är bevis på att du är delaktig i dina studier.
(Se vad CSN säger längre ned.)
Träningstid
Dessa studiepass fortlöper enligt schema. Gå gärna en promenad, spring en runda, eller besök
gymmet (tills annan information ges) så att du håller igång din extra träning även under den här
perioden. Filma, fota och skicka in om du vill. Studieträningspassen loggar du in som vanligt
enligt schema via Google Meet i ditt schema och deltar.

IT-Support för elever
Alla manualer och checklistor kring hur du använder våra tekniska verktyg ligger i mappen
Distansundervisning på Google Classroom.
Behöver du mer teknisk support loggar du in på den dagliga supporten via Google Meet som
finns tillgänglig varje dag 07:30-08:30 samt 12:00-13:00.

Annan Support
Mentorer & Elevhälsan
Både våra supermentorer och Elevhälsans dagliga arbete fortsätter som vanligt med inbokade
möten och kontakt med er elever och vårdnadshavare. Främst genom digitala hjälpmedel som
mobil, mail, Schoolsoft eller Google Meet tillsvidare, men självklart är vi flexibla för individuella
upplägg vid behov.
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Vårdnadshavare
Vi har skapat en mapp med manualer och checklistor kring hur man använder våra tekniska
verktyg. Mappen heter Distansundervisning och finns i Google Classroom. Samtliga
vårdnadshavare har fått instruktioner via Schoolsoft hur ni kommer åt den här mappen för att
kunna stötta era ungdomar i deras distansstudier.
Vi har skapat en särskild mailadress för alla frågor som ni som vårdnadshavare har i dessa
tider. Använd mailadressen distans_ystad@laroverken.se för alla dina frågor och funderingar så
säkerställer vi att rätt person ger dig rätt svar.
Vi har full förståelse för att ni kan behöva lite mer teknisk support med tanke på att alla inte har
samma datavana. Vi erbjuder därför en daglig teknisk support för er vårdnadshavare via
Google Meet kl. 12:00-13:00.

Vårdnadshavare till myndig elev
Som myndig har eleven rätt att fatta sina egna beslut och utestänga sin vårdnadshavare från
information från skolan. Vi uppmanar samtliga våra myndiga elever att gå in i Schoolsoft och ge
er tillgång till att få samma möjlighet som alla andra att kunna hjälpa till och stötta i denna
extraordinära situation. Har du frågor runt detta vänligen maila oss på
distans_ystad@laroverken.se

Kommunikation
Elever och lärare
All kommunikation som är kopplad till undervisningen sker mellan lärare och elever via våra
digitala plattformar Google Suite och Schoolsoft.
All kommunikation som inte är direkt kopplad till undervisningen sker via Schoolsoft.
För att kunna säkerställa att alla frågor som inte är direkt kopplade till elevernas dagliga
undervisning, (den besvaras av lärarna via undervisningskanalerna), blir besvarade av rätt
person så ber vi er skicka dem till distans_ystad@laroverken.se
Vårdnadshavare
Varje måndag kl.18.00 sänder vi, via Google Meet, en uppdatering kring veckan som gått samt
vad som är aktuellt. Samtliga vårdnadshavare bjuds in via Schoolsoft och vi spelar även in
informationen och skickar ut länken via Schoolsoft efter sändning.
För att kunna säkerställa att alla frågor som inte är direkt kopplade till elevernas dagliga
undervisning, (den besvaras av lärarna via undervisningskanalerna), blir besvarade av rätt
person så ber vi även er vårdnadshavare att skicka dem till distans_ystad@laroverken.se
OBS! Vi undviker all form av viktig kommunikation i sociala medier, chattar eller privata
telefoner i direkt elevkontakt som rör skolan. Med detta vill vi undvika onödig ryktesspridning
samt säkerställa att rätt personer hos oss ger rätt svar på alla era frågor och att alla frågor blir
besvarade. Vi ber om er förståelse och att ni verkligen använder er av mailadressen
distans_ystad@laroverken.se
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Vad säger CSN?
Som elev har du bara rätt till studiestöd när du studerar! Studiestöd (CSN) lämnas bara till den
som bedriver studier. Är du hemma från skolan utan att ha godkänd sjukfrånvaro skall du
genomföra de uppgifter som din lärare lämnar ut via SchoolSoft, Google Classroom, Teams,
eller annan kanal. Om du inte gör detta förlorar du din rätt till studiestöd. https://www.csn.se/omcsn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-avcoronaviruset.html
Elever som är sjuka och ej kan delta i undervisningen
För elever som är eller misstänks vara smittade kan lösningar för elevens utbildning behöva
utformas i de enskilda fallen. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra
skolarbete under sjukdomsperioden. Skolan har en beredskap för att hjälpa dem att hämta i
kapp förlorad undervisning vid återkomsten. Om du är sjuk görs sjukanmälan enligt vanlig rutin
dig via Schoolsoft

