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Information rörande distans- och fjärrstudier vid
Karlstad Fria Läroverk
Närvaro
Du har lektioner enligt ditt schema vilket innebär att du förväntas sitta framför datorn då varje
lektion börjar. Din lärare inleder lektionen genom att förmedla hur denna kommer att se ut.
Under uppstarten tar läraren din närvaro genom att du skriver ditt namn i den chatt som finns i
Google Meet.
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 sista inlämningsdatum då även detta
är bevis på att du är delaktig i dina studier. (Se vad CSN säger längre ned.)

Matematikstöd och Studiehandledning
Dessa studiepass fortlöper enligt schema. Observera dock att vi utökar våra Mateljétider under
våren. (Se tider nedan.)
Ni som har matematikstöd med Eva kontaktas av henne via Schoolsoft. Hon förser er med den
information ni behöver.
Om du vill närvara vid någon av våra Mateljétillfällen skriver du in denna kurskod: gmisvf7 i
Google Classroom. Där får du tillgång till Google Meet och schemalagd lärare.
Du som har studiehandledning kommer att bli kontaktad av din studiehandledare via Schoolsoft
den tid handledningen är inplanerad i schemat. Du får då en länk till Google Meet.

Mentorspass
Du träffar din mentor via Google Meet enligt schema, en länk till mötet skickas ut av mentor i
den kanal ni vanligtvis kommunicerar.

Omprovstillfälle
Om du ska göra en examination vid något av vårens omprovstillfällen kommer du att bli
kontaktad av undervisande lärare som berättar för dig hur du skall gå tillväga så att du får
tillfälle att uppvisa dina kunskaper.

IT- och IKT- support
Om du känner dig osäker på hur du använder Schoolsoft/Goolge Classroom/Google Meet
måste du höra av dig till oss så att vi kan hjälpa dig igång.
Likaså om du saknar laddare till datorn eller har problem med datorn.
För hjälp med datorn eller våra digitala verktyg kontakta Sabina (IT-Administratör) via mejl eller
telefon:

KARLSTAD Fria Läroverk

Orrholmsgatan 4

072-159 23 64

friakarlstad

laroverken.se/karlstad

652 15 Karlstad

karlstad@laroverken.se

friakarlstad
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E-post: sabina.blunck@laroverken.se
Telefon: 072-159 23 65

Stöd av elevhälsan
Elevhälsans dagliga arbete fortsätter som vanligt med inbokade möten och kontakt med er
elever och vårdnadshavare, men då främst genom digitala hjälpmedel som mobil, mail,
Schoolsoft eller Google Meet. Självklart är vi flexibla för individuella upplägg.
Vi tillsammans; skola, elever och vårdnadshavare hjälps åt att behålla våra kontakter, relationer
och möten. (Se kontaktinfo längre ner.)

FRIADigiTube
Via länken nedan kan du ta del av aktuella hjälpvideor gällande de digitala verktygen. Nya
sådana publiceras allteftersom.
https://sites.google.com/edu.laroverken.se/fria-digitube/startsida

Skollunch
Om du av ekonomisk eller annan, som vi bedömer befogad, anledning behöver få skollunch
kontaktar du vår skolsköterska Ingela Bergling (se kontakinfo nedan).

Mateljétider
tisdag 15.30-16.30 (Sahin Guven)
onsdag 08.00-09.00 (Fredrik Maschel)
torsdag 11.00-12.00 (Sahin Guven)
torsdag 15.30-16.30 (Johan Rosén)

Kontaktuppgifter Elevhälsan
Specialpedagog, Annika Arfs
Telefon: 072-159 23 69
Mail: annika.arfs@laroverken.se

Studie- och yrkesvägledare, Nathalie Jansson
Telefon: 070-462 52 50
Mail: nathalie.jansson@laroverken.se

Kurator, Emelie Askerskär
Telefon: 073-673 92 99
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Mail: emelie.askerskar@laroverken.se
Messenger: Kurator Emelie

Skolsköterska, Ingela Bergling
Telefon: 072-159 23 66
Mail: ingela.bergling@laroverken.se

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/om-csn/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 sjukanmäler du dig till Ellinor i vanlig ordning eller låter dina vårdnadshavare
anmäla dig via Schoolsoft.
Telefon sjukanmälan: 072-159 23 64.

