
 
 
 
 
 

 

 

Instruktioner till elever åk 7-9: 
Inför distansundervisning: 
 

Hej alla elever på Hagaskolans högstadium! 

 

Under vecka 51 kommer ni att få gå i skolan på distans. I detta brev kommer vi att berätta vad det 

innebär och vad ni behöver tänka på. Ni behöver direkt ta hem era datorer och laddare, och 

även läroböcker i de ämnen där ni använder sådana. För att distans- undervisningen ska 

fungera så bra som möjligt har ni alla ett stort ansvar och vi är övertygade om att detta kommer 

att gå jättebra! Under de veckor som du har distansundervisning gäller följande för dig som är 

elev: 

 

Schema och digitala lektioner 
● Under skoldagarna så följer du ditt vanliga schema.  

● Undantaget är att lektionerna börjar 10.00 på måndag (Har du en lektion som 

börjar och slutar innan 10.00 så utgår den, men om du har en lektion som börjar 

exempelvis 9.30 och slutar 10.30 så börjar den lektionen 10.00). 

● Lektionerna kommer att ske i google meet.  

● För att komma till den digitala lektionen gör du så här: 

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

in i Google Classroom och välj ämnesmappen 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 där stormentor Ulrika Öjerbäck visar hur detta 

fungerar. 

○ Om du inte kommer in i lektionen ska du snarast mejla din lärare. 

● Om den ordinarie läraren är sjuk så kommer det att finnas vikarieuppgifter att arbeta 

med i ämnesmappen för det ämnet.  

https://drive.google.com/file/d/1fx4VeZZVv2wh1aPQRJ_MkZmmRD9chqr4/view?usp=sharing


 
 
 
 
 

● Frånvaro och närvaro tas precis som vanligt av läraren och registreras i SchoolSoft. 

Det är alltså precis lika viktigt som vanligt att komma i tid till sin lektion och vara 

närvarande under hela lektionen. 

Ditt ansvar inför lektionen 
● Ha ditt schema tillgänligt så du vet vilka lektioner du ska ha under kommande skoldag. 

● En liten stund innan din lektion börjar ska du förbereda dig. Sitt helst på ett ställe där 

du kan få lugn och ro, vid ett skrivbord eller bord, och ha penna och papper 

bredvid dig. Se till att datorn är laddad och ha din laddare nära. Lägg undan din 

telefon och sätt den på ljudlös så du inte blir störd. 

● Sätt på datorn och gå till Google Classroom. 

● Välj rätt ämne/lektion och gå med i den digitala lektionen genom att klicka på 

länken som din lärare har lagt ut i ämnesmappen i Google Classroom. (Se instruktioner 

på första sidan). 

● När du är inne i lektionen ska du direkt stänga av din mikrofon genom att klicka på 

mikrofonsymboken längst ner. Du ska ha kameran på och vara i bild så att din lärare 

kan se dig hela tiden. 

● När lektionen börjar så kommer din lärare att ta närvaro och ge klassen 

instruktioner. Lyssna noga så att du vet vad du ska göra under lektionspasset. 

● Din lärare ger dig information om hur du ska göra om du vill säga något eller ställa en 

fråga. Det finns olika alternativ: sätta på mikrofonen, skriva i chatten eller räcka upp 

handen först. Det är viktigt att du följer din lärares instruktioner.  

● Om du inte är i den digitala lektionen vid lektionsstart när lektionen börjar så kommer du 

att få frånvaro. Om du får tekniska problem ska du mejla din lärare. Om du är för 

sjuk för att delta i lektioner ska dina föräldrar sjukanmäla dig precis som vanligt. 

 

Varma hälsningar 

All personal på Rubinen, åk 7-9 


