På grund av läget i samhället så väljer vi nu att köra Arbetsmarknadskunskaps
föreläsningar digitalt. Hur vårterminen blir återstår att se men just nu så ses vi digitalt i
klassrummen. Vi är taggade på detta nya koncept och ser detta som ett sätt att
fortsätta prata arbetsmarknadskunskap trots rådande pandemi. Vi uppfattar att kunskap
om arbetsmarknaden är lika viktig om inte ännu viktigare nu när jobben förändras och
konkurrensen blir tuffare.
Nedan är länkar till de klasser vi träffar hos er. Det blir såklart viktigt att en lärare, SYV
eller annan personal kan delta under föreläsningen och sköta tekniken.

Länk till klass: IMA/IMS kl 10.50
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85308742273
Meeting ID: 853 0874 2273

Länk till klass FT/IN Kl 13.00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86507906358
Meeting ID: 865 0790 6358

Länk till klass BF/NA/SA/TE Kl 14.35
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85765481846
Meeting ID: 857 6548 1846
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Föreläsningen varar i ca 45 min
Föreläsningen ska hållas i ett klassrum med projektor där alla har möjlighet att se
bioduken.
Minst en lärare ska delta under lektionen
Om ni vill slå ihop flera klasser eller dela länken till flera klasser på skolan går det bra.
Alla elever som tittar behöver vara i samma årskurs.
Efter föreläsningen önskar vi göra en digital enkätundersökning med eleverna. Vi
uppskattar därför om eleverna har tillgång till egen mobil eller dator vid
föreläsningen.
Klicka på länken och ladda ner Zoom om ni inte redan har gjort det på den dator som
kommer användas.
Vi släpper in er i Zoom-mötet när det är dags.
Eleverna kan kommunicera och ställa frågor till oss via menti.com. Under
föreläsningen får eleverna en kod de använder sig av.
Ni stänger av ljudet hos er men ni behåller kameran på så att vi ser eleverna.

KONTAKTA MIG!

KONTAKTA MIG!
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