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Undervisning på distans – Årskurs 7 till 9
Information till vårdnadshavare med barn i Solna stads kommunala grundskolor
Vi ser att vi nu på flera håll har en ohållbar situation med väldigt få lärare på plats på
skolorna, men relativt många elever i klassrummen. Därför har skolnämnden tagit beslut
att stadens kommunala grundskolor ska bedriva fjärrundervisning för årskurs 7 till 9
under vecka 16, det vill säga från den 14 till den 17 april. (Information om detta
skickades ut den 2 april.) Vi hoppas med denna åtgärd kunna bedriva undervisningen på ett
bättre sätt utifrån de förutsättningar som råder. Beslutet kan komma att förlängas om grund
för beslutet kvarstår.
I detta brev vill vi ge dig som vårdnadshavare information om hur undervisningen på distans
kommer att gå till, vad som förväntas av vårdnadshavare och elev samt hur eleven kan få
hjälp om det behövs.
Schema och inramning av dagen
➢ Eleverna läser enligt ordinarie schema. (Skolan meddelar eventuella
schemaändringar.)
➢ Läraren tar närvaro i början av varje lektion.
➢ Läraren interagerar med samtliga elever under lektionen.
➢ Läraren avslutar lektionen på ett tydligt sätt.
Interaktion mellan lärare och elev
➢ Primär interaktionsyta är videokonferens via Teams. Eleven ska ansluta till möte i
Teams vid varje lektion.
➢ Som komplement används telefon eller annat digitalt verktyg som interaktionsyta.
Närvaro/frånvaro
➢ Närvaro/frånvaro registreras på samma sätt som vid ordinarie undervisningsform.
Mentors uppdrag
➢ Mentorstid genomförs på distans i enlighet med ordinarie schema.
Praktisk-estetiska ämnen
➢ Även undervisning i praktisk-estetiska ämnen genomförs på distans.
Läromedel och teknik
➢ Både analoga och digitala läromedel kommer att användas.
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➢ Före påsklovet tog eleverna hem de läromedel som kan komma att behövas vecka 16
(analoga läromedel, elevdator, laddare etc).
➢ Elever som inte fick hem det de behöver erbjuds möjlighet att hämta läromedel i
skolan. Tag kontakt med mentor för att komma överens om formerna för detta.
Vårdnadshavares ansvar
➢ Tillsynsansvaret ligger på vårdnadshavaren vid undervisning på distans.
➢ Hjälp ditt barn att hitta en lugn plats att arbeta på i hemmet, med läromedel och
dator på plats.
➢ Hjälp ditt barn att göra sig redo precis som inför en vanlig skoldag. Det är viktigt att
från början hitta struktur och normalitet i att tillgodogöra sig undervisningen på
distans.
Elevens ansvar
➢ Eleven förväntas ta ansvar för sin skolgång och tillsammans med skola, lärare och
mentor på bästa sätt tillgodogöra sig sin utbildning.
➢ Eleven ska vara redo när skoldagen börjar, precis som inför en vanlig skoldag, med
läromedel och dator på plats.
Barn i behov av särskilt stöd
➢ Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med skolan. Kontakta rektor
eller ansvarig mentor vid behov.
Lunch
➢ Matlådor kan hämtas ut i skolans matsal.
➢ Tisdag den 14 april klockan 11.00-13.00 hämtas matlåda för tisdag.
(Tisdag: pannkakor, sylt, frukt, juice)
➢ Onsdag den 15 april klockan 11.00-13.00 hämtas matlådor för onsdag, torsdag och
fredag.
(Onsdag: köttbullar, makaroner, ärtor, mjölk)
(Torsdag: fiskpanett, remouladsås, potatis, morötter, mjölk)
(Fredag: kyckling, potatisgratäng, majs, mjölk)
Speciallärare
➢ Speciallärare fortsätter att arbeta med eleverna genom digitala kanaler.
Elevhälsan
➢ Elevhälsan fortsätter att arbeta med eleverna genom digitala kanaler.
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Studie- och yrkesvägledning (SYV)
➢ Studie- och yrkesvägledare fortsätter att arbeta med eleverna genom digitala kanaler.
Bilaga
➢ Teknik och digitala verktyg.
Vi vill på förhand tacka för ert stöd och engagemang i vår strävan att säkerställa elevernas
rätt till undervisning i denna mycket speciella situation.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman, förvaltningschef
Solna stads rektorer i grundskola
Bilaga – Teknik och digitala verktyg
Digitala instruktionsfilmer för undervisning på distans
➢ Gå in på youtube.com.
➢ Sök efter ’Distansundervisning Solna’ i sökfältet.
➢ Här finns instruktionsfilmer om bland annat Teams. Nya filmer skapas och läggs upp
kontinuerligt för att underlätta för elev och vårdnadshavare vid undervisning på
distans.
IT-support för elev
Med anledning av den rådande situationen är internet hårt belastat vilket kan komma att ge
upphov till störningar i till exempel Teams. Vid problem kontakta supporten enligt nedan.
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
➢ Om problemet inte går att lösa på distans kommer eleven hänvisas till på platsensupport.
➢ För att besöka på platsen-supporten krävs att eleven är frisk och inte har några
sjukdomssymtom.
Telefonsupport vid lösenordsfrågor:
➢ 08-746 18 00

