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Information till vårdnadshavare och elever på Norrevångskolan 
 
Som ni tidigare fått information om från utbildningsförvaltningen kommer vi att börja 
vårterminen med distansundervisning. Beslutet om distansundervisning gäller till att börja 
med för perioden 11/1 – 24/1 
Under dessa två veckor kommer vi att genomföra s.k fjärrlektioner, det vill säga att eleverna 
följer sitt ordinarie schema och är vid lektionsstart uppkopplade mot den Google Meet- länk 
som finns i respektive ämnesclassroom. Vid lektionsstart tar läraren närvaro och för in 
eventuell frånvaro i Dexter innan eleverna får vidare lektionsinstruktioner. 
Elever som är sjuka och inte kan delta i undervisningen behöver därför som vanligt 
frånvaroanmälas av vårdnadshavare. 
Om en elev som inte är frånvaroanmäld uteblir från lektionen kommer vårdnadshavare som 
vanligt att få sms-notifiering om detta. 
 
Det kommer att finnas personal på skolan för elever som är i behov av stöd och insatser på 
plats i skolan. Om en elev behöver genomföra fjärrlektionerna på skolan sker det i samråd 
med vårdnadshavare och skolan. 
 
Om någon elev får problem, exempelvis nätverksproblem eller tekniska problem ber vi er 
snarast kontakta skolans expedition, se kontaktuppgifter nedan. Detta gäller även om ni 
saknar nätverksuppkoppling i hemmet. 
 
Har ni frågor kring undervisning i respektive ämne går det bra att maila undervisande 
ämneslärare, kontaktuppgifter hittar ni på skolans hemsida. 
Om elever eller vårdnadshavare känner oro eller är bekymrade över något ber vi er kontakta 
elevens mentor så att vi snabbt kan lösa det tillsammans. Vi kommer även att skyndsamt 
kontakta er om vi är bekymrade över något. 
 
Förvaltningen kommer att gå ut med vidare information om skolmåltiden och jag hänvisar då 
till de bestämmelserna. 
 
Även om det är svårt att ersätta alla delar i undervisningen vid fjärrlektioner är vårt mål att 
hålla lika hög kvalité som vid vanlig undervisning och att alla elever ska få den hjälp och det 
stöd de behöver. 
 
Jenny Altin 
Rektor Norrevångskolan 
Tel: 0454-307888 
Mail: jenny.altin@utb.karlshamn.se 
 
Kontaktuppgifter till skolans expedition: 
Tel: 0454-307880 
Mail: ingalill.gustavsson@utb.karlshamn.se 
 


