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God fortsättning alla därhemma. Här kommer
en reviderad version av gårdagens mail.
Hoppas ni haft det fint under lovet! Nu går vi
mot ljusare tider, skönt! Vi hälsar en ny
klasskamrat, Emma, varmt välkommen!
Det är skolstartsdags i morgon enligt schema,
men på distans precis som veckan innan lovet.

v.3

v.4

Analogt material till de flesta ämnen skall
hämtas i morgon 9-9.30 i elevernas skåp och i
sal 70 och 80. Kom ihåg att respektera denna
tid som bara är för klass 8, så det inte samlas
för många elever i skolan.
I ämnesrummet ”Våra åttor” på Google
Classroom återfinner ni denna information, så
eleverna får ta del av detta. Kolla över
ämnesrumskoder, vissa elever byter ämne nu
vid terminsbyte. Alla ämneskoder finner ni i
”Våra åttor”.
Mer information i kalendern kommer nog
imorgon efter arbetslagsmötet.
Vecka 3 Muntligt läxförhör i SO ämne:
Katolska kyrkan (Tomas återkommer med
vilken dag)
Vecka 4 Inlämning i bild, Valörer
Inlämning matematik
Information till alla högstadieklasser angående
vett och etikett vid distansundervisning:
 Rutiner är viktiga och precis som när vi
träffas i skolan gäller det att komma i tid
till lektionerna.
 Fikar och äter gör du mellan lektioner.
 Det är bra om du kan ha en tyst och
avskild plats där du sitter vid lektionerna.
 Du följer ditt ordinarie schema
 Under lektionerna vill vi att kameran på
datorn är på (vi vill se eleverna!), men att
ljudet är avstängt.
 Vill du säga eller fråga något under
lektionen trycker du på knappen om att
räcka upp handen eller skriver en fråga i
chatten på det mötet.
 Tänk på att röra dig mellan lektionerna då
det blir jobbigt att sitta framför datorn
HELA dagarna!

Mvh Anna och Agnetha

