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Information rörande
distansundervisning vid
Norrköping Fria Läroverk
Jag har glömt inlogg till min dator
Kontakta vår IT-Administratör på E-post: carl-johan.bokblad@laroverken.se (mellan tiderna
08.00-12.00). För hjälp med datorn eller våra digitala verktyg kontakta Carl-Johan.

Jag har glömt inlogg till SchoolSoft
Titta noggrant så du skrivit rätt adress till SchoolSoft:
https://sms.schoolsoft.se/friaskolor
Klicka på ”Behöver du hjälp med inloggningen”
Ett mail med nytt lösenord har nu skickats till din mail.
Vid fortsatt problem, kontakta skolans administratör Helena:
helena.nilsson@laroverken.se
011-470 52 00

Teams
Hittar du inte Teams på din dator, klicka här. Har du problem med användandet av Teams,
prata med undervisande lärare via Schoolsoft.

Vid problem med kamera eller mikrofon
Har du problem med din kamera eller mikrofon under dina distansstudier klicka här.

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
Teams.
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.)
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Mentorspass
Du träffar din mentor via Teams enligt schema.

Studiestöd
Vill du gå på ett frivilligt stöd, finns grupper för det i Teams. Schema på när stödundervisningen
är, ser du på SchoolSoft:
Hur ser jag som elev en lärares schema i SchoolSoft? (på Mobilen och datorn):
Schema
Scheman
Visningsalternativ
Personal – Visa
Välj ”STÖD STÖD” i rullistan – Visa

Omprovstillfälle
Vi kommer att genomföra omprovstillfällen till dem som har anmält sig till detta.
Ni kommer då få ett meddelande i SchoolSoft med vidare information.

Om du är sjuk
Sjukanmäler sker som vanligt på SchoolSoft (av dig eller vårdnadshavare om du är under 18 år) eller via
telefonen där ett meddelande pratas in (av dig eller vårdnadshavare om du är under 18 år):
Telefon sjukanmälan: 011-470 52 10

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, Teams, eller annan kanal. Om du inte gör detta förlorar du din rätt till studiestöd.

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 meddelande. Självklart är vi flexibla för individuella upplägg.
Jill Ivung (kurator)
jill.ivung@laroverken.onmicrosoft.com
073-673 92 78
Sandra Landberg Heikne (specialpedagog)
sandra.landberg-heikne@laroverken.se
070-462 52 20
Petra Sahlin (studie- och yrkesvägledare)
petra.sahlin@laroverken.se
072-159 23 91

