
2020-12-11 
 
 
 

 
 
Information om distansundervisning/digital 
undervisning till elever och vårdnadshavare åk 7-9 
Lovisedalsskolan 
 
Vallentuna kommun, huvudman för de kommunala grundskolorna, har beslutat att årskurs 7-9 

på Lovisedalsskolan och alla högstadium i Vallentuna kommun övergår till distansundervisning 

från och med måndag,  20-12-14. Det innebär att eleverna kommer att delta i digitala lektioner 

hemifrån under hela vecka 51 och tills vi informerar om att nya direktiv inkommit. Eleverna 

fick idag, 11/12 information om att de behöver ta hem sina datorer/iPads 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  
● På måndag 14/12 ska eleverna logga in i Google classroom, rum “Distansundervisning 

klass...” kl. 11.00 för att ta närvaro och för att få mer information från sin mentor. Alla 

koder till respektive “distansklassrum” publiceras som nyhet på SchoolSoft under helgen. 

För att koppla upp sig på Google meet finns en instruktionsfilm i rummet. Lektioner 

kommer att genomföras enligt schema efter lunch. Om ni inte hittar koden på SchoolSoft 

hör ni av er till mentor. Instruktionsfilm till hur man hittar koden till Google Classroom, 

kommer att komma. 

● Från och med måndag efter lunch ska eleverna ha lektioner enligt sitt vanliga 

schema, digitalt.  
● Lektionerna kommer att ske i Google Meet och eleverna hittar dit via Google 

classroom. “Distansundervisning klass...“ är rummet döpt till. 

● Läraren kommer att ge information i samband med lektionsstart vad som ska göras på 

lektionen och ge instruktioner. Gemensamt avslut på lektionen görs i det digitala mötet. 

● Alla elever behöver uppdatera sin information på SchoolSoft med aktuellt 

telefonnummer. Skolmailen är den mail som kommer att användas. 

● Skolans ordinarie regler gäller för lektionerna. Läs förväntansdokumentet här:  

2020 Förväntansdokument Lovisedalsskolan  

● Vi kommer att vilja se eleverna i bild men avstängd mikrofon.  

https://docs.google.com/document/d/13yt7DKYUa4o4FvQJrdLvz_R532s9MSVoP2OatyFdkPk/edit?usp=sharing


● Eleverna har idag 11/12 fått information i skolan och uppmanats att ta hem iPad och 

böcker. De elever som idag var frånvarande och behöver något från skolan måste 

kontakta Ulrika Trapp Huld, ulrika.trapphuld@vallentuna.se Tfn: 08-587 849 60  

 

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 ogilitig frånvaro att ges. Sjukanmäl gärna flera dagar åt gången om ni vet att 

barnet blir hemma en längre period och inte orkar medverka i distansundervisningen. 

 
Skolmat  
Det är möjligt för elever att hämta lunch (matlådor) i skolan och ta med hem, detta måste 

anmälas i förväg. Ta med egen matlåda. Information om hur ni som vårdnadshavare anmäler 

behov av att hämta skolmat i skolan får ni via den centrala informationen på SchoolSoft via BUF. 

Observera att eleverna inte ska gå in i skolan och matsalen.  
 
Elevhälsa 
Vår kurator Maria Enbom är tillgänglig precis som vanligt varje dag, men erbjuder i större 

utsträckning stöd via telefon och google meet. Kontakta Maria via mejl: maria.enbom@vallentuna.se 

eller på telefon: 08-587 849 04 , om ni vill komma i kontakt. 

 

Skolsköterska Emma Thermaenius finns som vanligt tillgänglig på telefon och mejl. 

Kontaktuppgifter Emma hittar ni här: mail: emma.thermaenius@vallentuna.se 

 Tfn: 08-587 853 17 

 

Malin Olding, specialpedagog för åk 7-9, Mail:  malin.olding@vallentuna.se. Tfn: 

08-587 849 67 

 

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

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

 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er! 

 

Sara Laurent, rektor, sara.laurent@vallentuna.se, och tfn: 08-587 856 34 

Ulrika Trapp Huld, bitr rektor, ulrika.trapphuld@vallentuna.se och tfn: 08-587 849 

60 
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