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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Corona/covid-19 
Information till vårdnadshavare med barn i grundskola 

årskurs 7, 8 och 9 på Ulriksdalsskolan, Råsunda 

centralskola, Tallbackaskolan, Skytteholmsskolan och 

Bergshamraskolan (gäller ej grundsärskola) 

Fjärrundervisning för högstadiet vecka 10 (8-12 mars) 

Igår, den 23 februari, gick Region Stockholm ut med en rekommendation om 

undervisning på distans för regionens högstadieskolor under vecka 10. 

Bakgrunden är att motverka smittspridning i kölvattnet av sportlovet. 

 

Mot bakgrund av detta förväntas skolnämndens ordförande inom kort ta 

beslut om fjärrundervisning för stadens kommunala högstadieskolor under 

vecka 10, från och med den 8 mars, till och med den 12 mars. 

Vad händer nu? 

Ovanstående innebär att skolan är stängd för elever i årskurs 7, 8 och 9 under 

vecka 10. Eleverna ska då följa ordinarie schema genom lektioner på Teams. 

Eleverna ska senast fredag den 26 februari ta hem skolmaterial (böcker, 

datorer, laddare etc) så att de är förberedda för fjärrundervisning veckan efter 

sportlovet. 

Elever som är i behov av särskilt stöd kommer att kontaktas av skolan separat. 

Lunch 

Det kommer att vara möjligt, för elever som är i behov av det, att efter 

beställning hämta matlådor på skolan vecka 10. Du som vårdnadshavare 

skickar namn på ditt barn, klass samt eventuell specialkost till angiven e-

postadress nedan. Vi behöver din beställning senast på fredag den 26 februari 

klockan 13.00. Beställningen gäller för hela vecka 10. 

Uthämtning av matlådor: 

På måndag den 8 mars klockan 10.30-12.30 hämtas matlådor för måndag och 

tisdag. 
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På onsdag den 10 mars klockan 10.30-12.30 hämtas matlådor för onsdag, 

torsdag, fredag. 

Skicka din bokning till skolans e-post enligt nedan: 

ulriksdalsskolan@solna.se 

rasundacentralskola@solna.se 

tallbackaskolan@solna.se 

skytteholmsskolan@solna.se 

bergshamraskolan@solna.se 

IT-support för elev 

Telefonsupport vid lösenordsfrågor: 

➢ 08-746 18 00 

 
Support via dator: 

➢ Elever går till solna.se/elevsupport. 

➢ Om eleven inte har en enhet tillhandahållen av skolan kommer eleven 

behöva logga in med skolmailadress + lösenord. 

➢ Om eleven har en enhet från skolan kommer eleven direkt in. 

➢ Eleven fyller i skola och sitt problem. 

➢ IT-koordinatorer kommer sedan ta kontakt med elev via Teams 
 

Med vänlig hälsning, 

Lena Lundström, skolchef 
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