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Hej   kära   Nifsarpselev!  
 
Till   att   börja   med   vill   vi   säga   att   vi   saknar   Dig   här   på   skolan!   Det   är   mycket   som   är   ovisst   just   nu,   men  
tillsammans   får   vi   göra   vårt   bästa   för   att   Du   ska   komma   vidare   i   Din   utbildning   och   nå   de   mål   som   Dina   studier  
syftar   till.  
 
Att   studera   på   distans   är   en   utmaning.   Det   kräver   mycket   av   Dig   som   elev,   både   vad   gäller   struktur,   planering   och  
eget   ansvar.   Det   kan   också   för   många   kännas   ensamt   och   tråkigt   att   inte   ha   de   sociala   kontakter   man   i   vanliga  
fall   har   i   skolan.   Det   är   viktigt   att   Du   förstår   att   de   uppgifter   Du   får   av   Dina   lärare   är   en   viktig   del   av   Din  
utbildning,   och   de   planeras   utifrån   att   vi,   när   vi   väl   är   tillbaka   i   skolan   ska   kunna   fokusera   på   de   praktiska   delar  
som   inte   är   möjliga   att   genomföra   på   distans   hemifrån.    
 
För   att   hjälpa   Dig   på   traven   har   vi   här   sammanställt   lite   viktiga   tips   för   att   Du   ska   klara   av   Dina   hemstudier   på  
ett   bra   sätt:  
 

● Håll   koll   på   information!    Information,   uppgifter   och   planeringar   skickas   till   Dig   på   Din   G-mail,   och   vi  
använder   Classroom   för   vissa   uppgifter.   Vi   kommer   att   använda   Googles   Meet   för   uppstart   och  
avstämning   av   lektioner.   Viktig   information   publiceras   också   på   skolans   hemsida   och   på   vår  
facebooksida.   Vår   G-mail   och   tillhörande   kalender   är   vårt   o�ciella   sätt   att   kommunicera   information   till  
Dig,   så   den   behöver   Du   kolla   flera   gånger   varje   skoldag!  

● Ordna   en   arbetsplats ,   där   Du   kan   arbeta   ostört.   Det   är   bra   om   Du   kan   ha   de   grejer   Du   behöver  
samlade   på   ett   ställe.   Det   är   också   bra   att   ha   ett   bord   och   en   bra   stol,   så   att   det   är   lätt   för   Dig   att  
koncentrera   Dig   på   Din   uppgift.   Sängen   eller   so�an   är   sällan   bra   arbetsplatser…  

● Undvik   distraktioner!    Bestäm   Dig   för   att   det   är   mest   e�ektivt   att   arbeta   fokuserat   under   bestämda  
tidsperioder   och   se   då   till   att   stänga   av   allt   som   kan   störa   Dig   i   Din   koncentration.   Då   menar   vi   förstås  
att   TV,   mobil,   dataspel   och   olika   typer   av   onödiga   chattar   inte   ska   vara   igång   medan   Du   studerar.   

● Följ   Ditt   schema.    Dina   lärare   kommer   att   ha   kontakt   med   Dig   på   Dina   ordinarie   lektionspass.   Vi  
kommer   att   använda   oss   av   Googles   Meet,   som   är   en   videochat,   och   tanken   är   att   Du   loggar   in   i   början  
av   respektive   lektion,   då   Du   ‘trä�ar’   Din   lärare   och   Dina   klasskompisar.   Då   kan   ni   tillsammans   stämma  
av   hur   det   går,   och   ställa   frågor   om   olika   uppgifter.   Ifall   Du   är   kallad   till   en   Meet-konferens   och   inte  
loggar   in,   så   kommer   läraren   att   rapportera   Dig   som    frånvarande    på   den   lektionen.  

● Gör   en   veckoplanering    och   följ   den   noga.   Dina   lärare   hjälper   Dig   gärna   med   att   planera   så   att   Du   kan  
lösa   Dina   uppgifter   i   tid,   och   på   ett   e�ektivt   sätt.   Vet   Du   med   Dig   att   Du   ofta   skjuter   upp   att   göra  
uppgifter,   eller   har   Du   svårt   att   komma   igång   är   det   extra   viktigt   att   ta   hjälp   av   Dina   lärare.   De   kan  
hjälpa   Dig   att   planera   Din   tid   och   dela   upp   uppgifterna   i   mindre   delar   som   Du   kan   bocka   av,   så   det   går  
lättare   att   komma   igång   och   fullfölja   uppgiften.   

● Följ   Dina   vanliga   rutiner ,   gå   och   lägg   Dig   i   tid   och   gå   upp   på   morgonen.   Det   kan   verka   lockande   att  
vara   vaken   på   nätterna,   och   sova   hela   dagarna,   men   det   förstår   Du   säkert   själv   att   det   inte   är   ett  
e�ektivt   sätt   att   klara   av   skolarbetet   på.   Vi   kommer   i   möjligaste   mån   att   följa   ordinarie   schema,   och   då  
förväntas   Du   vara   med   och   inloggad   på   Din   dator   på   utsatta   tider.  
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● Ta   hand   om   Dig!    Glöm   inte   att   äta   frukost   och   lunch,   och   ta   pauser   då   och   då.   Det   är   ofta   en   bra   idé  
att   bestämma   sig   för   att   arbeta   koncentrerat   en   viss   tidsperiod,   till   exempel   30   minuter,   för   att   sedan  
belöna   sig   med   något   roligt   eller   gott!   Rör   också   på   Dig   ibland,   ta   en   promenad   eller   använd  
Nifsarpsskolans   egen   pausgympa!   Den   hittar   Du   på   Drive,   eller   
https://www.youtube.com/watch?v=dfrgfJ9Cd14  

● Hjälps   åt!    Ta   hjälp   av   Dina   föräldrar,   berätta   för   dem   vad   Du   arbetar   med   för   uppgifter   och   hur   det   går  
för   Dig.   Håll   kontakten   med   Dina   klasskompisar,   kanske   via   Meet   eller   sociala   medier,   så   kan   ni   hjälpa  
och   stötta   varandra!  

 
Till   sist   lite   allmän   information   som   Du   behöver   känna   till:  
 
Även   om   undervisningen   sker   på   distans,   så   finns   personal   på   skolan   och   skolan   är   öppen   vardagar   under   skoltid  
ifall   Du   behöver   hämta   något.  
 
Elevhälsan   arbetar   som   vanligt,   och   finns   här   för   Dig.   Känner   Du   Dig   orolig   över   skolan,   eller   något   annat   i   Ditt   liv,  
och   behöver   prata   med   någon   så   kan   Du   alltid   kontakta   Malin,   skolsköterska,   eller   Veronica,   skolkurator.   Deras  
kontaktuppgifter   hittar   Du   på   vår   hemsida.  
 
Blir   Du   sjuk   ska   Du   sjukanmäla   Dig   som   vanligt.   Det   gör   Du,   eller   Din   vårdnadshavare   på   telefonnummer    0515-  
436   27  
 
Tänk   också   på   att   alltid   följa   de   råd   och   riktlinjer   som   ges   av   myndigheterna.   Just   nu   gäller   att   Du   ska   stanna  
hemma   och   inne   ifall   Du   känner   Dig   hängig,   har   feber,   ont   i   halsen,   hosta   eller   snuva.   Du   ska   också   låta   bli   att  
trä�a   äldre   personer   över   70   år,   oavsett   om   Du   känner   Dig   frisk   eller   inte.   Myndigheterna   avråder   även   just   nu  
från   längre   resor,   även   inom   Sverige.   För   Dig   som   är   ute   på   APL,   eller   extra   APL,   är   det   viktigt   att   följa  
arbetsplatsens   direktiv   och   att   visa   hänsyn   till   Dina   handledare   genom   att   stanna   hemma   om   Du   känner   Dig  
minsta   krasslig.  
 
 
 
Låt   oss   nu   ta   hand   om   oss   själva   och   varandra,   tvätta   händerna   noga   och   plugga   på,   så   hoppas   vi   att   vi   snart   ses  
igen!  
 
Personalen   på   Nifsarpsskolan  

https://www.youtube.com/watch?v=dfrgfJ9Cd14

