
 

Information om distansundervisning till elever och 
vårdnadshavare på SchoolSoft, åk 7-9 
 
Vallentuna kommun, huvudman för de kommunala grundskolorna, har beslutat att årskurs 7-9 

på Hagaskolan i Vallentuna övergår till distansundervisning från om med måndag 14 

december fram till 18 december.  

 

Detta innebär att eleverna kommer att delta i digitala lektioner hemifrån under vecka 51. 

Eleverna har idag ombetts att ta hem sina datorer och sina laddare samt läroböcker i de 

ämnen där sådana används. Nedan följer viktig information som du och ditt barn behöver ta del 

av: 

 

Schema och digitala lektioner  
● Under denna period kommer eleverna att läsa enligt sitt vanliga schema.  
● Undantaget är måndag 14/12 då lektionerna börjar 10.00. Detta för att våra 

lärare ska få en möjlighet att ställa om inför en vecka av distansundervisning. (Det 

innebär att om eleven exempelvis har en lektion som pågår 8.00-9.20 så utgår den och 

och om eleven har en lektion 9.30-10.20 så börjar den 10.00). 

● Lektionerna kommer att ske i Google Meet. 

● I vanliga fall arbetar elever och lärare tillsammans i Google Classroom och detta 

kommer att fortsätta vilket innebär att eleverna precis som vanligt kommer att hitta 

instruktioner, uppgifter och material där, i respektive ämnesmapp. 

● Eleverna hittar till sin digitala lektion i Google Meet genom att gå via Google Classroom. 

För att komma in i rätt digital lektion ska eleverna göra så här: 

○ Kika på det ordinarie schemat för att se vilken lektion du ska ha. Gå därefter in i 

Google Classroom och välj mappen för det ämne som du ska ha lektion i (det vill 

säga om du har svenska på schemat 8.00-9.00 så går du in i ämnesmappen för 

svenska strax före 8.00). 

○ När du är inne i ämnesmappen väljer du “Klassuppgifter” längst uppe i menyn.  

○ När du är inne på sidan “Klassuppgifter” så finns en symbol till “Meet” längst 

upp. Klicka på den så kommer du till Google Meet. Välj “Gå med nu” så kommer 

du in till den aktuella lektionen. 

○ Här finns en inspelad genomgång som visar hur detta fungerar. 

 

Elevers ansvar  
I detta dokument, Distansundervisning: Information till elever i årskurs 7-9, står vad eleverna 

behöver tänka på under denna dagen av distansundervisning. Där framgår bland annat hur 

eleverna behöver förbereda sig inför varje lektion och vilket ansvar de har i övrigt gällande 

skolarbete och beteende under de digitala lektionerna.  Säkerställ att ditt barn har tagit del av 

denna informationen och läs gärna hela dokumentet tillsammans. Kontakta mentor om något är 

oklart eller inte fungerar.  

https://drive.google.com/file/d/1fx4VeZZVv2wh1aPQRJ_MkZmmRD9chqr4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dYYYQjVA75fdzmHk-_BNM5CdpBgj2XdXozStIdwPm04/edit


 
Frånvaro och närvaro 
Frånvaro och närvaro kommer som vanligt att registreras i SchoolSoft av läraren i början av 

lektionen. Om ditt barn är sjukt frånvaroanmäler du alltså i SchoolSoft precis som vanligt, 

annars kommer ogiltig frånvaro att ges. Sjukanmäl gärna flera dagar åt gången om ni vet att 

barnet blir frånvarande en längre period. 

 

Skolmat  
Mer information om möjlighet att hämta skolmat kommer här på SchoolSoft  inom kort.  

 

Elevhälsa 
Vår kurator Tina Keresztes är tillgänglig precis som vanligt varje dag, men erbjuder i större 

utsträckning stöd via telefon och google meet. Kontakta Tina via mejl, tina.keresztes@vallentuna.se, 
eller på telefon 076-641 52 78, om ni vill komma i kontakt. 

 

Skolsköterskorna Pia Ohlsson och Elisabet Isenstein finns som vanligt tillgängliga på telefon 

och mejl. Kontaktuppgifter till Pia och Elisabet hittar ni här: 

● Pia Ohlsson: o76-641 53 23, pia.ohlsson@vallentuna.se  

● Elisabet Isenstein: 076-641 52 97, elisabet.isenstein@vallentuna.se 

 

Linda Rainsson, specialpedagog för åk 7-9, arbetar på Hagaskolan varje dag och finns 

tillgänglig på telefon 072-465 53 87 alternativt linda.rainsson@vallentuna.se 

 

Vår studie- och yrkesvägledare Tina Dalin arbetar 50% på Hagaskolan. Henne når ni på 

tina.dahlin@vallentuna.se eller 076-641 52 22  .  

 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er! 

 

Anna Andreasson 

Rektor 

(08-587 86 248) 

 

Åsa Edenfeldt  

Biträdande rektor, årskurs 7-9 

(08-587 84 996) 

 

Linda Rainsson 

Biträdande rektor och specialpedagog, årskurs 7-9 

(08-587 849 18) 
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