INFORMATION TILL ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE
Tegelbruksskolans gemensamma rutiner gällande distansundervisning
Elevernas skoltid/närvaro
Skoltid för elever är måndag-fredag 8.30-16.00. Det är också under denna tid som lärarna och
elevhälsoteamet är tillgängliga för frågor via PIM, loggbok, SMS eller telefon.
Incheckning av skoldagen sker via PIM kl. 8.30 till mentor. I möjligaste mån lägger lärarna ut
arbetsmaterial enligt ord. schema. Uppgifter lämnas i första hand via loggboken i Pingpong
(undantag IM). Vårdnadshavare kan följa arbetet i loggboken.
På skolportalen finns också länkar till material om studieteknik och annat stöd för studierna.
Frånvaro
Frånvarorutinerna fungerar precis som vanligt, dvs frånvaroanmälan ska göras via PIM, SMS eller
telefon till mentorn samt genom anmälan på Skolportalen före klockan 08.00. Anmälan görs varje
dag under hela frånvaroperioden.
APL
För elever som har APL gäller praktik de dagar som är schemalagda och övriga dagar följer man
rutinerna ovan.
Betyg
Elevens studier under distansundervisningen ska vara underlag för betygssättning. Om
betygsunderlag saknas är det risk att betyg inte kan sättas. Det är därför viktig att eleven följer
lärarens anvisningar och lämnar in skoluppgifterna inom den tidsram som är avsatt.
Lärare och elevhälsopersonal finns tillgängliga för stöd på distans via skolportalen. De elever som
behöver stöd utöver detta uppmanas att kontakta undervisande lärare. Det finns möjlighet att efter
överenskommelse få extra stöd i både teoretisk och praktiskt arbete.
Skolverket meddelade 2020-03-23 att inga nationella prov i grundskola och gymnasieskola kommer
att genomföras under vårterminen 2020. De nationella proven kommer därmed inte att kunna ligga
till grund för vårterminens betyg, vilket gör det extra viktigt att följa planen för distansundervisning.
Studiebidrag
Eleverna har rätt till studiebidrag från CSN även vid distansstudier om de följer skolans plan för
undervisning. Närvarokontrollen vid distansstudier görs via incheckning till mentor varje skoldag kl.
08.30 och givna uppgifter lämnas in eller rapporteras enligt planeringen på skolportalen.
Konsekvenser om studieplaneringen inte följs
• Eleven riskerar att betyg inte kan sättas.
• Eleven riskerar att rapporteras till CSN om inga inlämningsuppgifter lämnas in även om
incheckning sker på morgonen.
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