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Övergången till distansundervisning kommer att ställa stora krav på oss alla! Vi kommer alla att
behöva arbeta mer självständigt. Skolan fortsätter att bedriva undervisning under schemalagd tid
och du förväntas delta i denna via de digitala kanalerna. Hur länge detta kommer pågå är det i
dagsläget ingen som vet. Självdisciplin är A och O under denna period – se inte
distansundervisningen som ”ledig tid”. Det är viktigt att du dagligen håller dig uppdaterad om den
information som läggs ut på itslearning. Det är alltså den information som gäller!
Närvaro
Alla elever kommer att få tillbaka och behålla sitt CSN under perioden då distansundervisning
bedrivs.
Om du som elev är så sjuk att du inte kan ägna dig åt studier ska du sjukanmäla dig som vanligt via
skola24.
Undervisning och schema
Undervisning kommer att bedrivas på distans enligt ordinarie schema från och med den 18 mars.
Ordinarie schema gäller, men du kommer att arbeta med skolarbete via dator över internet. Du följer
lektionerna via itslearning, Google drive och Google meet. En instruktionsvideo för Google meet finns
i elevrummet på itslearning. Som undervisningsmaterial används dina ordinarie läromedel och
böcker.
Prov
Det är respektive lärare som avgör om det finns möjlighet att göra prov hemifrån.
Nationella prov kommer inte att genomföras förrän skolan är tillbaka i ordinarie undervisningsform.
APL
Om du går ett yrkesprogram och din APL förlängs förväntas du genomföra dina teoretiska kurser
enligt schema.
Anpassningar
Studiotiderna ligger kvar enligt schema och du har möjlighet att boka enskild tid med den lärare som
ska vara i Studion (Se studions schema på sal 261 i Skola 24). Undervisningen/”hjälpen” kommer att
ges digitalt.
Besök på skolan
Rolle finns tillgänglig för att öppna skåp så att du som elev kan hämta material. Vi ber dig att hämta
allt ditt material på en och samma gång. Uppvisar du sjukdomssymptom får du inte komma till skolan
utan ombeds då att skicka frisk representant.

Rolle finns tillgänglig följande tider:




Torsdag 19/3 kl 9.00-11.00 & 14.00-15.00
Fredag 20/3 kl 10.00-11.00
Måndag 23/3 och tisdag 24/3 kl 9.00-11.00 & 14.00-15.00

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal kommer att genomföras men mentorn kommer att ge direktiv för genomförandet.
Inlogg
Om du som elev få problem och inte kan logga in i våra system finns Bengt tillgänglig måndagar och
onsdagar mellan kl.14.00-15.00. Under torsdagen den 19 mars och fredagen den 20 mars är Bengt
tillgänglig dagtid.

För allmän information:
www.orkelljunga.se/corona

