Vanliga frågor med tillhörande svar gällande Coronaviruset och
Lundsbergs skolas hantering av distansundervisning
Vi tar självklart gärna emot era frågor (se kontaktuppgifter längst ner) och är tacksamma för att ni
börjat läsa detta dokument och därmed hjälper oss att spara tid (då vi slipper svara på samma frågor
om och om igen). Tack för att ni ger oss tid att fokusera på ungdomarnas undervisningssituation.
Senaste uppdatering
2020-03-20
Jag undrar vad som kommer att hända med mina schemalagda prov, läxförhör,
inlämning och liknande?
- Lärarna kommer att ge varje grupp/klass information vad som gäller i deras ämne.
Hur vet jag vilka tider jag har digitala lektioner?
- Den lärarledda digitala distansundervisningen följer ditt ordinarie schema.
Kommer jag ändå ha praktiska och estetiska ämnen som t.ex. idrott, bild & slöjd?
- Praktiska och estetiska ämnen kommer fortsätta att undervisas i. Lärarna arbetar nu med planeringen
för digital distansundervisning även i dessa ämnen.
När kommer beslut tas att gå tillbaka till ordinarie undervisning i klassrummet?
- Vi följer den rådande situationen samt den utveckling som sker och tar del av besked och
rekommendationer från nationellt håll. Nuvarande beslut är att distansundervisning sker fram till
Påsklovet och att vi återgår till “vanlig” undervisning efter påsklovet. Detta är alltså det som gäller
fram tills dess annan information lämnas.
Kommer beslutet om lärarledd undervisning på distans att innebära längre termin eller kortare
sommarlov?
- I nuläget kan vi inte se att terminen skulle behöva förlängas. Lärarledd undervisning på distans
säkerställer terminsplaneringen.
Jag behöver komma i kontakt med Elevhälsan, gällande min situation hemma. Kan jag göra det
på distans?
- Ja, du kontaktar Elevhälsan genom att maila eller ring. Elevhälsan kommer också att ha möjlighet till
möten och stödlektioner via Google Meet.
Specialpedagog Carina Lundgren
Mailadress: carina.lundgren@utb.lundsbergsskola.se
Sms eller samtal 076 695 62 72
Special-stödlärare Ann-Sofi Rask
Mailadress: ann-sofi.rask@utb.lundsbergsskola.se
Sms eller samtal 0721 413136

Skolsköterska Ann Ullström
Mailadress: ann.ullstrom@utb.lundsbergsskola.se
Sms eller samtal: 070 5730317
Skolkurator Ulrika Hedberg
Mailadress ulrika.hedberg@utb.lundsbergsskola.se
Sms eller samtal: 070 7738752
Speciallärare Majsan Kurtson
Mailadress majsan.kurtson@utb.lundsbergsskola.se
Sms eller samtal: 076 6956201
Biblioteksansvarig/Elevresurs: Anna-Lena Hjertberg
Mailadress: anna-lena.hjertberg@utb.lundsbergsskola.se
Studie- och yrkesvägledare: Sofie Engström
Mailadress sofie.engstrom@utb.lundsbergsskola.se
Sms eller samtal: 0721 413131

Jag är sjuk och kan inte delta i den digitala undervisningen, vad gör jag då?
- Din förälder sjukanmäler dig via schoolsoft (klickväg: Närvaro - frånvaroanmälan)
Jag har tekniska problem med min dator eller uppkopplingen google/schoolsoft eller någon
annan av de digitala lär plattformarna. Vad gör jag?
- Meddela din lärare/studiehandledare som får skicka ärendet vidare till IT support
Hur kan vi som inte har internetuppkoppling hemma få uppdaterad information
om vad som gäller för mitt barns studier?
- Om din familj inte har tillgång till Wi-Fi hemma, vänligen kontakta skolan så försöker vi
hitta en annan lösning.
När får jag reda på vad jag ska göra på lektionerna?
- Dagens lektionsplaneringar kommer finnas senast 8.30 varje morgon i Google Classroom.
Om läraren inte har “liveundervisning” hur får jag hjälp när jag kör fast i uppgifterna?
- Lärarna finns tillgängliga online för er elever under sin ordinarie lektionstid. Varje lärare informerar i
Classroom hur hen nås. Det kan variera från lärare till lärare, men en huvudregel är att vi använder
kontaktvägar som vi vet att eleverna har tillgång till.
Vilket ansvar förväntas jag som vårdnadshavare ta när det kommer till distansundervisningen?
Från skolans håll är vi tacksamma för vårdnadshavarens stöd till eleverna när det gäller att planera och
strukturera sin tid. Som vårdnadshavare ska man dock inte känna att man har ansvar för att hjälpa
eleverna ämnesmässigt, även om vi så klart hoppas att den här speciella perioden ger möjlighet till en
annan insyn och delaktighet i elevernas skolarbete än annars. Bra att veta är också att undervisande
lärare kommer kontakta vårdnadshavare om det är så att läraren får uppfattningen att eleven inte följer
planeringen eller genomför uppgifter med godkända resultat.En förutsättning för detta är att du som
vårdnadshavare har matat in korrekta kontaktuppgifter i schoolsoft. Kontrollera därför din profil i
schoolsoft.
Jag har glömt några av mina böcker på skolan? Vad gör jag?
Kontakta Anna-Lena Hjertberg på anna-lena.hjertberg@utb.lundsbergsskola.se så hjälper hon dig så
gott hon kan.

Vem ska jag kontakta vid frågor?
- För generell information, läs på lundsbergsskola.se och schoolsoft
- För specifika frågor angående ditt barns kunskapsutveckling, vänligen kontakta ditt barns
undervisande lärare i ämnet det gäller.
- Övergripande frågor kring skolan kontakta rektor på mail eddy.johansson@utb.lundsbergsskola.se
- Övriga frågor kontakta Karin Notes på skolans växel eller maila till
karin.notes@utb.lundsbergsskola.se

