
  2021-01-08 

 

 

INFORMATION INFÖR DISTANSUNDERVISNING 

 

Dackeskolans högstadium kommer att starta vårterminen med distansundervisning enligt tidigare 
information från bildningsförvaltningen.  

Undervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema, med den skillnaden att eleverna arbetar 
hemifrån och lärarna är på plats på skolan. Pedagogernas undervisning utgår från Google Meet och 
Classroom där eleverna är vana sedan tidigare att uppgifter läggs ut. Pedagogerna ansvarar för 
undervisningens innehåll samt närvarokontroll på lektionerna. 

På måndag kl. 8.30 är det terminsstart för eleverna. Då kommer mentorerna att skicka ut en inbjudan till 
eleverna så att de kan träffas i Google Meet. Eleverna kommer då att få mer information om hur 
undervisningen kommer att gå till, tips vad de kan tänka på inför distansundervisningen med mera.  

Utöver denna träff med mentorerna är måndagen en ”läsdag” då vi uppmanar eleverna att läsa en bok. 
Undervisning enligt schema startar sedan på tisdag den 12 januari. 

Eleverna behöver ha tillgång till sitt skolmaterial såsom böcker och dator. Om eleven inte har det hemma 
kan det hämtas på söndag 10 januari då skolans huvudentré är öppen för eleverna enligt följande tider: 

 År 7: 12.00 – 13.00 

 År 8: 13.00 – 14.00 

 År 9: 14.00 – 15.00 

 

Eleverna erbjuds att hämta ut skollunch i olika kök runtom i kommunen. För att hämta ut lunch anmäler 
vårdnadshavare via en E-tjänst var eleven vill hämta ut sin lunch och vilka dagar. Via länken nedan gör du 
dina måltidsbeställningar: 

https://minasidor.tingsryd.se/oversikt/overview/199 

 

Mentorerna kommer att hålla kontinuerlig kontakt med eleverna för att se till att distansundervisningen 
fungerar väl. Om svårigheter uppstår kontaktas ni vårdnadshavare av mentorer. 

Personalen på Dackeskolan är förberedda och arbetar för att eleverna skall få en fortsatt god utbildning, 
trots att det nu blir på distans under en period. Jag är övertygad om att såväl elever som personal kommer 
att hantera situationen på ett bra sätt. 

Har ni frågor är ni välkomna med dem till mentorerna eller till mig som rektor. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Henrick Johnson, rektor Dackeskolan 7-9 
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