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HEMUNDERVISNING 7-9 
Grundstruktur 

● Skoldagen för eleverna förläggs till 8:30-14:30 
● Eleverna har under dagen två möten med mentor via zoom: kl 8:30 för genomgång 

av dagen samt 14:00 för avstämning. Frånvaro anmäls som vanligt via infomentor 
dessa pass.  

● Eleverna skall så långt det är möjligt ha samma ämnen under dagen som på 
schemat, ändringar gås igenom på mentorsmöte på morgonen.  

● Om ämnesläraren vill ha onlinemöten live med hela elevgrupper skall dessa läggas 
på rätt dag. Däremot kan tiderna förskjutas. Reservera tid med elevgruppen i fil på 
den gemensamma driven på google. Andra möten med individer och mindre grupper 
såsom språkstöd och specialpedagog och SYV skall inte krocka med ordinarie 
lektioner.  

Förväntningar på lärare 

● Läraren ansvarar för sitt ämne och att alla grupperna har material till dagens lektion 
på google classroom.  

● Mentor ansvar för uppstart och avslut med klassen och redovisar frånvaro på någon 
klasslektion i schemat. Elever i specialgrupper ska ropas upp med sin mentorsgrupp, 
undantag finns. 

● Lärare skall i första hand finnas på skolan. Andra överenskommelser efter behov 
med närmsta chef. 

● Alla lärare skall enligt http://skolahemma.se/  ta med tillräckligt material hem för att 
kunna bedriva utbildning om skolan stängs. Om internet saknas hemma tala med 
närmsta chef redan nu. 

● Följa rutiner för användning av Google Classroom, se separat rubrik. 
● Lägg in ditt PMI, Personal Meeting Id i delat dokument. 

 

Zoom 
● Zoom är en kommunikationsplattform för livemöten. Mötestiden för gratisversionen är 

max 40 minuter och 100 personer åt gången. Antalet möten obegränsat. 
● Logga in på “sign in” via zoom.us med ditt google konto för att kunna hosta möten. 

Lägg http://www.zoom.us som bokmärke. Sedan gå till meetings ->personal meeting 
rooms -> start meeting. Du skall alltså alltid ha samma möteslänk när du är värd.  
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Rekommendationer Zoom 

Logga alltid in med google från zoom.us i god tid till mötet. Räkna med att det tar någon 
minut innan eleverna som väntar kopplas till ditt rum om du inte är där. 

Aktivera väntelista. Klicka på din bild. Klicka på Meetings ->Personal Meeting Room -> Edit 
this meeting. Under “Meeting options” klicka i Mute participants upon entry samt Enable 
waiting room. Med ett väntrum kommer inte eleverna in i rummet innan dig utan du måste 
“öppna dörren” och släppa in dem. Det går också att tillfälligt avvisa dem till väntrummet om 
någon missköter sig under mötet.  

Stäng av e-mail från zoom under “settings”. Här kan du också skapa “break-out rooms” och 
ändra mer avancerade saker efter egna preferenser.  

Du uppmuntras att spela in lektioner och publicera på din youtube kanal för att länka i 
classroom, se dock till att inte spela in så elever syns med namn eller bild.  

Mentorerna bör lägga alla classroom som tabbar i sin webbläsare för att snabbt kunna dela 
screen.  

Utbildning till lärare 

● De som behöver skall erbjudas hjälp att skapa ämnesrum och lära sig lägga upp 
material på classroom.  

● De som behöver hjälp hitta digitalt material måste få det.  
●  Kort genomgång av ZOOM.  

Undervisningsmaterial 

● Allt undervisningsmaterial skall finns i ämnesrum på classroom 
● Vilket undervisningsmaterial som används är upp till respektive ämneslärare, valfria 

externa resurser kan användas som kan få eleverna att nå målen. Vid kostnad 
behöver valet godkännas av ämnesansvarig/rektor så det ryms i budgeten. 

● Många externa aktörer erbjuder just nu gratis material. 

Tips om digitala läromedel 

http://www.pearltrees.com/sarabruun3/laromedel-program-stangning/id29971224#l167 

Förväntningar på eleven 

● Varje vardag gå till mötesrummet på morgonen kl 8:30 samt på eftermiddagen kl 
14:00 via länken på rummet HEMUNDERVISNING 7-9 i classroom. 
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● Tänk på mentorsmötet som att du “går upp och går till skolan”. Det vill säga, gör dig i 
ordning innan mötet. Om du är sjuk är du välkommen förbi ändå beroende på din ork, 
men du skall vara frånvaroamäld om du inte är redo att jobba. 

● Varje vardag kontrollera sin skolmejl. 
● Följa instruktionerna från mentor och ämneslärare.  
● Ta ansvar för sin utbildning och arbetsinsats och inte skjuta upp arbetsmoment.  
● Be om hjälp och vara öppen med problem.  
●  Göra sitt bästa för att må bra (mat/sömn/motion).  

 

Elevmöten 

Möten i mentorsgruppen via ZOOM 

8:30 

● Upprop. 
● Genomgång av dagens lektioner samt eventuella ändringar 
● Läser på classroom tillsammans vad eleverna skall göra i de olika ämnena. 

(Screenshare) Till exempel om de skall ha möte viss tid i Zoom med sin ämneslärare. 
Eller om de skall jobba enskilt, ha egna grupparbeten via zoom eller liknande. 

14:00 

● Återsamling med närvaro. 
● Mentor svarar på frågor och följer upp dagen: Hur har ni det? Vad gör ni? Är det 

något som är svårt? 
● Om det framkommer att något ämne fungerar sämre rapporterar mentor till 

ämnesläraren. Det kan vara avsaknad av uppgifter eller att mer resurser behövs för 
att förklara. Om ämnesläraren är sjuk riktas frågan till rektor eller arbetslagsledare för 
att omfördela resurser. 

Boka övriga möten live med elever 

Ämnesläraren, språkstöd, resurs, specialpedagog, ledning, SYV kan boka in tider att träffa 
eleverna i klass, grupp eller enskilt. Dagens lektioner har företräde. Du får endast boka tid 
med hela grupper samma dag som ordinarie lektion. Undvik dubbelbokningar. Max antal 
elever till ett lektionspass är 100.  

Google drive Kung Karl 49 ->Hemundervisning 7-9->kalkylark “v XX”. Var noggrann att välja 
rätt vecka. 

Skriv sedan infon i elevernas classroom så eleverna vet om detta så snart som möjligt. Om 
det gäller enskild elev och enstaka tillfälle mejla eleven med kopia till mentor.  
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Språkhandledning  

Språkstöd ges via Zoom. Tider reserveras via kalkylarket som ovan och läggs in under 
material “ZOOM Personal Meeting Id och handledningstider” i classroom 
HEMUNDERVISNING 7-9. Om ni vet att samma tid gäller tillsvidare, så lägg in dessa i 
“MALL _BARA FASTA TIDER”. Glöm då inte lägga in uppdateringar vid sjukdom under 
aktuell vecka/klass på rätt vecka/dag/klass. 

Prov/examinationer 

● Muntliga prov och redovisningar kan göras via zoom antingen enskilt eller i grupp. 
● Skriftliga prov bör utformas så att risken för fusk minskas ex med mer komplicerade 

frågeställningar eller ersättas med andra inlämningar. 

Socialt nätverk 

● Eleverna kan starta egna möten i Zoom samt använda plattformen för grupparbeten. 
Uppmuntra dem att hålla kontakten med varandra och visa tjänsten för släkt och 
vänner. 

 

Vid sjukdom 

Frånvaroanmälan av personal skall göras enligt vanlig rutin. Dessutom skall den sjuke skriva 
in sitt namn kalkylark “frånvaroanmälan personal”. Där går det att skriva in fler dagar vid 
behov samt kommentar om förväntat tillfrisknande.  
 
Det kan vara så att frisk personal liksom idag kan behöva ta över moment från sjuk personal 
och att vi själva behöver organisera ersättare. Om så sker skriv namn och vad du kan ta 
ansvar för i kalkylarket. Skriv aldrig någon annan persons namn.  Först omprioriteringar vi 
inte kan lösa själva blir en ledningsfråga. 

Ämneslärare 

●  Eleverna behöver vara förberedda att de kan få intensivläsa ett annat ämne. 

Mentor 

●  Länken uppdateras på classroom HEMUNDERVISNING 7-9 och en annan mentor i 
samma årskurs har morgon/eftermiddagsmötet med eleverna istället. Ändra inte 
länken till någons Personal Meeting ID, lägg bara till dagens länk med ett 
meddelande och namn. 
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● Ledningen delegerar upprop till annan mentor vid sjukdom om inte mentorerna löst 
det.  

Specialgrupper 

● Endast enstaka elever i specialgrupper ligger utanför mentors uppföljningsansvar. 
Om du är mentor kontrollera om detta gäller någon av dina elever i specialgrupp. 
Ledningen kan senare delegera ansvaret tillbaka till dig eller mest lämplig person. 

 

Google classroom 

Ämneslärarens classroom 
Allt undervisningsmaterial skall finnas i google classroom. Om du har möjlighet så ha gärna 
några moment med senarelagd publicering ifall du blir sjuk. Då kan en annan lärare hjälpa 
dig. 
 
Alla ämneslärare skall bjuda in alla mentorer som hör till årskursen i respektive rum. Endast 
klassens mentor accepterar inbjudan när planen sätts i kraft. Övriga när de behöver täcka 
upp för sjuk personal. 
 
Ämneslärare som tänker använda zoom för undervisning lägger in länk till sitt personliga 
mötesrum som “Material” i sitt eget classroom om du ämnar finnas tillgänglig för frågor vissa 
tider lägger du in tiderna där.  
 

Mentors classroom 
Mentorns classroom kan vara ett komplement till mentorsmötet. Exempelvis kan ett 
meddelande spelas in via zoommötet och läggas i rummet för de som behöver höra fler 
gånger. Var observant på att endast spela in läraren och inte elever. 

Google classroom för hemundervisning 7-9 

Ett classroom för hela åk 7-9 är skapat som heter HEMUNDERVISNING 7-9. Max 20 
lärare/personal kan vara med. Övriga bjuds in som elever. 

När alla elever har gått med begränsa inlägget för mentorsgruppen så endast eleverna i rätt 
klass ser dem.  

Övrig information begränsad i detta rum, en lista med Personal Meeting IDs till personal som 
använder Zoom, vad du kan hjälpa till med och eventuella tider för “drop in” läggs under 
resurser. Håll eventuell information du lägger in uppdaterad. 
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Infomentor (Administratör) 

● Alla mentorer i årskursen skall nå alla klasser i årskursen två lektioner varje dag.  
● VH skall frånvaroanmäla som vanligt.  
● Skickar frånvarolista som vanligt.  

Förväntningar på vårdnadshavare 

● Brev utformas av rektorerna om skolan stängs. Exempelvis förväntas VH ge eleverna 
goda rutiner med mat och sömn och en lugn studiemiljö.  

● Om internettillgång saknas skall de höra av sig till skolan.  
● Tillsynsansvaret är begränsat om eleven är på annan plats, men SMS skickas om 

eleven missar mötestiderna i mentorsgruppen.  
● VH skall kontrollera att eleven gått med i google classroom “Hemundervisning 7-9” 
● VH måste själv korrigera kontaktuppgifter som emailadress och telefonnummer på 

Infomentor.  
● VH ombeds även att koppla mejladress till classroom för ökad insyn i sitt barns lärare 

genom att ge mentor rätt adress. 
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