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Distansstudier vid VUC
- Så här fungerar det
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Därför omorganiseras skolan till distansstudier
Rörande Corona/Covid-19 så följer Vansbro kommun Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Den 17:e mars gick Folkhälsomyndighetens ut med att de frivilliga
skolformerna, gymnasiet, rekommenderas att bedrivas genom
fjärrundervisning/distansstudier i största möjliga mån. Syftet med detta är att begränsa
smittospridning i största möjliga mån. Utifrån de nya rekommendationerna beslutade
huvudmannen för gymnasiet i Vansbro, att fortsatt undervisning ska ske per distans i största
möjliga mån. Det innebär för gymnasieeleverna att skolverksamheten bedrivs genom
distansstudier fr om den 19:e mars. Detta kommer gälla till dess att Folkhälsomyndigheten
kommer med annan rekommendation/beslut om annat tas.

Viktigt att följa utvecklingen och att hålla sig informerad
Viktigt är att vi alla håller oss uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens allmänna
rekommendationer. Dessa kan hittas på myndighetens egen hemsida. Här kan du även hitta
information om du har frågor kring Corona/Covid-19. På sidan finns även information på
flera språk.
Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Om jag är sjuk
Viktigt är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa kan hittas på
myndighetens egen hemsida.
Är man sjuk ska man alltid stanna hemma. Detta är viktigt för att inte smitta andra.
Här kan du få stöd och hjälp:
Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Om du har frågor till Corona, ring: 113 13
Om du är sjuk, ring: 1177
Om du är akut sjuk, ring: 112

3(6)

Håll dig uppdaterad - Skolans informationskanaler
Det är nu särskilt viktigt att du har koll på skolans informationsflöden. För att kunna göra
detta så behöver du ha koll på dina olika inloggningsuppgifter. Om du tappat bort/glömt bort
några uppgifter så vänder du dig till följande skolfunktioner:
Dexter/IST-Lärande
Skolmail/Google-konto

Skoladministratör
IT-tekniker

De informationskanaler som skolan fortsatt kommer använda sig av är följande:
Kanal
Skolmailen
Skolans hemsida

Så här hittar jag
Hittas genom Google-inloggning

Classroom

Hittas genom Google-inloggning

Dexter

https://vansbro-gyvux.dexterist.com/Vansbrogyvux/Default.asp?page=auth/common/login

IST-Lärande: Omdöme
och planering

Hittas genom länk i Dexter på
startsidan när du loggat in i
Dexter
Hittas genom länk i Dexter på
startsidan när du loggat in i
Dexter

Elevernas val inför
läsåret 2020/2021

www.vuc.se

Används till
Alla informationsflöden till eleverna
Ny viktig information kommer på
denna sida.
Här finns även allmän
skolinformation
Här kommer eleverna att få all
information som är
undervisningsrelaterad/
Kursrelaterad från lärarna.
Här kan eleverna hitta sitt schema,
följa sin närvaro/frånvaro, samt se
omdömen från lärarna
Här finns all bedömning från
undervisande lärare
Här gör eleverna sin val inför
kommande läsår.

Viktig information kommer komma eleverna tillhanda från rektor,
genom mail och uppdateringar på vår hemsida.

Kontaktuppgifter
Alla kontaktuppgifter för skolans personal finns att hitta på skolans hemsida: www.vuc.se
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Skolnärvaro och distansstudier
Skolans ordinarie rutiner för närvaro/frånvaro gäller fortsatt. Det innebär att om en elev
önskar ledighet, eller är sjuk så följs ordinarie rutiner.

Närvaro
Eleverna förväntas delta på alla schemalagda lektioner genom distansstudier och
distansnärvaro. Det sker genom att eleverna checkar in/ut varje lektion enligt lärares
instruktion, genom de distansundervisningsverktyg som skolan har. Lärarna kommer att ta
närvaro genom ”upprop/elevkoll” i anslutning till varje lektion.
Vissa praktiska moment kommer behöva genomföras platsförlagt för yrkesprogramselever.
Berörda elever kommer få information om detta genom undervisande lärare.

Ledighet
Alla ledighetsansökningar sker genom mentor. Ledighetsansökan behöver ej göras för: tider
bokade hos ordinarie sjuk- och hälsovård. Sådan frånvaro meddelas till mentor innan
besök/tid

Sjukfrånvaro
Anmäls alltid innan påbörjad skoldag av vårdnadshavare/myndig elev till: 0281 – 754 50
Anmälan görs VARJE sjukfrånvarodag, gäller även vid APL. Kom ihåg att vid APL, även
meddela APL-handledaren.
Ogiltig frånvaro
Om elev inte har ansökt om ledighet eller är sjukanmäld och inte deltar i ordinarie
schemalagda lektioner genom distansstudier/påvisad interaktivitet så kommer ogiltig
frånvaro fyllas in i Dexter av undervisande lärare.
Skolan inrapporterar även fortsatt ogiltig frånvaro till CSN. Risk finns då att CSN beslutar om
att dra in elevens studiemedel.

Studiestöd och distansstudier
CSN har beslutat att elever ska få studiebidrag och studiemedel även vid distansstudier.
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Förväntningar på elev och vårdnadshavare – vid distansstudier
Till dig som elev
Att studera på distans innebär för dig en ny studiesituation. Skolan förväntar sig att du som
elev:
•
•
•
•
•
•
•
•

Följer skolans närvarorutiner
Studerar hemifrån enligt ditt ordinarie schema
Är interaktivt aktiv på distanslektionerna
Följer de pedagogiska planeringarna som lärarna har i Classroom
Läser hela instruktionerna som du får av dina lärare genom Classroom, och att du sätter dig
in i dessa
Tar hjälp av dina lärare, och signalerar när du inte förstår/har utmaningar
Tar hjälp av skolans stödfunktioner, som t ex. IT-tekniker och skoladministratör, mentor, om
du behöver det
Deltar i de interaktiva studiestugorna om du behöver extra tid/hjälp/stöd för dina studier

Till dig som vårdnadshavare
Vi behöver din hjälp att stötta våra elever och hjälpa dem att komma tillrätta med den nya
skolsituationen – Tillsammans kan vi skapa bästa studieförutsättningar. Kom ihåg att skolans
stödfunktioner finns här även för er. Vänd er till mentor om ni har några funderingar eller
frågor.

Våra distansundervisningsverktyg
De undervisningsverktyg som skolan använder sig av är:
•
•

Google Classroom
Google Meet/Google Hangout
länk till respektive lektion fås genom Classroom.

Kom ihåg att du kan få tips, stöd och hjälp genom vårt Classroom: Distansstudier – support
Classroom-kod till distanssupport: rtjl3uc
Elevinstruktion till distansverktyg: https://youtu.be/SIvsb0KEmXs

Interaktiva studiestugor
Skolan kommer erbjuda interaktiva studiestugor, där du som elev erbjuds mer hjälp och stöd
kring dina studier. Schema för dessa kommer läggas upp på skolans hemsida.
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Studieteknik för distansundervisning
Distansstudier kan vara ensamt, det ställer dessutom stora krav på ditt eget ansvar. Därför kan det
vara bra att med några tips för att undvika de vanligaste fallgroparna:
 Multi-tasking – undvik störningar hemma (t.ex. sociala medier, mobilen, familjen, vänner)!
Du lär dig snabbare och kommer ihåg bättre om du kan koncentrera dig på en sak i taget.
 Vara händelsestyrd – styr istället upp din tid och ta kommandot över dina studier. Det
”vanliga” skolschemat är viktigt att följa. Framförhållning, genom att varje dag göra en lista
på vad som behöver göras nästa dag, är ett annat knep.
 Skjuta upp – planera och prioritera din tid i stället för att skjuta upp saker. Bra verktyg är
scheman och kalender för det som ska göras under lite längre tid. Kan kombineras med
checklistor eller ”att-göra-listor” över saker som går snabbt att göra. Bocka av när det är klart
– det triggar belöningssystemet!
 Tidsoptimism – förbered dig i god tid. Följ schematider och använd tidshjälpmedel med
ljudsignal, t.ex. timer, kalenderpåminnelse, klockalarm.
 Att dygna – rutiner för kost, motion och sömn är viktigt för att orka med dina studier

FÖRE SKOLDAGEN
 Välj en lugn, bekväm och ostörd plats där du får var ifred
 ”Jag pluggar - stör mig inte”! Var tydlig mot familj och vänner - du studerar trots att du är
hemma
 Ha ditt schema och rätt studiematerial tillgängligt varje skoldag
 Förbered lunch som snabbt går att värma eller äta kallt dagen innan
INFÖR LEKTIONEN
Ta fram studiematerial innan lektionen börjar
Kom i tid till lektionen
Stäng av banderoller och meddelanden från t.ex. sociala medier och sms/messenger/snap
Delta och var aktiv under lektionen – lyssna, anteckna, ställ frågor
Ställ frågor till läraren i chatten, eller muntligt, om du behöver tydligare förklaringar eller tror
du missat något
 Ta snabbt supporthjälp om tekniken inte fungerar







MELLAN OCH EFTER LEKTIONER
 Ta rast och gå ifrån datorn och rummet - drick vatten, gå ut en stund, rör på dig
 Passa tiden – ställ påminnelse med signal i telefonen, t.ex. timer, klockalarm.
 Bjud in dina klasskamrater till en digital studiegrupp där ni kan fortsätta ge varandra stöd i
pluggandet och ha ett socialt umgänge!
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APL, arbetsplatsförlagt lärande och praktik
Elever ska i dagsläget delta på praktik, så länge som arbetsgivaren godkänner detta. Detta
kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer.
Programansvariga kommer informera om vad som gäller kring respektive elevs praktik
genom mail.
Viktigt är att inte gå på praktiken om du är sjuk.
Kom ihåg att då sjukanmäla dig enligt skolan rutiner.
Om du inte kan delta på praktik på grund av särskilda skäl, exempelvis om du själv eller
någon i din närmiljö tillhör någon riskgrupp ska detta meddelas ansvarig praktiklärare
snarast.

Fokusdagar och friluftsdagar
Fokusdagar
Information om fokusdagsupplägg kommer att komma genom mentor. Så länge som
undervisningen bedrivs genom distansstudier så kommer interaktiva lärarledda pass
erbjudas för detta.
•

Interaktiv närvaro gäller även för fokusdagar.

Friluftsdagar
Inplanerade friluftsdagar kommer under distansstudieperioden genomföras som fokusdagar.

Elevval inför läsåret 2020/2021
Inför nytt läsår gör elever olika val. Det handlar om inriktningsval,
programfördjupningskursval, och individuellt val. Eftersom eleverna inte är på skolan under
planerad valperiod, så kommer vi istället att lägga ny plan för detta.
Information kring dessa val kommer finnas i nytt Classroom: Val inför läsåret 2020/2021.
Classroom-kod: kommer komma på hemsidan.
Vid frågor kring era val kontakta studie- och yrkesvägledare. Kontaktuppgifter finns på vår
hemsida.
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Skolans stödfunktioner
Om du behöver stöd eller hjälp, eller bara har enfundering, tveka inte att vända dig till
skolans stödfunktioner. Alla kontaktuppgifter finns på skolans hemsida: www.vuc.se

IT-tekniker
Skolans IT-tekniker hjälper dig med frågor kring exempelvis datorn, internettillgång,
distansundervisningsverktygen mm. Maila IT-tekniker om du vill ha hjälp, eller gå in på
skolans nya Classroom: Distansstudier – Support. I detta Classroom finns också tips och stöd
kring hur du får till dina distansstudier.

Skoladministratör
Om du har frågor som handlar om Dexter, användaruppgifter och/eller inloggning till
Dexter/IST-Lärande: Omdöme och planering, så vänder du dig till vår skoladministratör.

Specialpedagog
Specialpedagogen kommer fortsatt att hjälpa till och stötta kring elevers utmaningar kring
sina studier. För stöd och hjälp är det bara att maila specialpedagog. Alla kontaktuppgifter
finns på skolans hemsida.

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledaren kommer fortsatt att erbjuda samtalstider. Samtal kommer ske
genom telefon/distansverktyg. Bokning sker genom att maila studie- och yrkesvägledare.
Alla kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Skolkurator
Skolkurator kommer fortsatt att erbjuda samtalstider onsdagar, torsdagar och fredagar.
Samtal kommer ske genom telefon/distansverktyg. Bokning sker genom att maila
skolkurator. Alla kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Skolsköterska
Skolsköterska kommer fortsatt att finnas tillgänglig per distans, för konsultationer/samtal.
Dock kommer inte inplanerade fysiska besök att erbjudas under distansstudieperioden,
exempelvis hälsosamtal för årskurs ettor. Ni kontaktar skolsköterska genom mail. Alla
kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.
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Mentorer
Mentorerna kommer fortsatt att handleda, vägleda och stötta er kring er studiegång. Ni når
era mentorer genom telefon och mail.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal kommer fortsatt att erbjudas av mentorerna. Dessa kommer att
genomföras per distans. Om ni inte har haft ert utvecklingssamtal för terminen, så kommer
ni bli kontaktade av respektive mentor.

Rektors slutord
Vi har nu för skolan ett extraordinärt läge, där vi har fått omorganisera hela vår
skolverksamhet. Det innebär att vi som skola kommer att få möta utmaningar. Jag hoppas
att ni har förståelse och fullt förtroende för att vi gör vårt allra bästa för att möta upp er
elever/era ungdomar. Ni får gärna komma med synpunkter/feed-back till oss om ni upplever
att något är svårt, otydligt, eller behöver fungera bättre.
Tack <3
Tillsammans kan vi se till att det här blir bra/
Christin Löfstrand
Rektor, Vansbro Utbildningscenter

