
HUR VI HJÄLPS ÅT I DENNA ANNORLUNDA SKOLFORM 

Du går i skolan fast hemifrån 

Dina lärare förbereder dina lektioner i Google 
Classroom  

Det finns en länk att hämta i ditt Google Classroom. 
Förstår du inte hjälper din klassföreståndare dig!  

För att kunna arbeta 
hemifrån behöver vi 
förbereda oss  

 Skapa en mysig arbetsplats där du kan hålla fokus lättare  
 Gör dig iordning precis som om du skulle vara i skolan, ät frukost  
 Planera din dag gärna i skriftlig form så är det lättare att följa  
 Ta brainbreaks. Rör på dig på morgonen och under dagen  
 Tänk på att fortsätta hålla din dygnsrytm  

Vi hjälps åt, ingen fråga är den dum fråga  

Se över viktiga telefonnummer/ mail till din mentor och ämnes lärare, maila eller ring så löser sig 
alla frågetecken.  
Ta hjälp av en viktig vuxen hemma eller i skolan.  
Skolans IT dator support Pamela Sturesson hjälper dig om du får teknikproblem via telefon 0325-
576665 pamela.sturesson@edu.tranemo.org eller på plats efter överenskommelse.   
Om du måste hämta material är personal på skolans expedition där Måndag till fredag 7:30-
15:30. 
 

Är du orolig? 
Kontakta skolans 
elevhälsoteam 
 
Kurator Anna Abrahamson anna.abrahamson@tranemo.se/0730-6430656 
SYV/Studievägledare Julia Bengtsson julia.bengtsson@tranemo.se /0325-576620 
Specialpedagoger Alexandra Sindell och Ulrika Kronander 
ulrika.kronander@tranemo.se /0325-576606 
Är du orolig över en klasskamrat så kan ni också höra av er och vara anonyma så 
vuxna kan hjälpa dem!  
Skolkurator Anna Abrahamson anna@email.se 073-123456  

Gör någonting kreativt hemma  

Skriv dagbok, läs en bra bok, sjung, dansa, gör någonting som du blir glad av, 
reflektera, skratta, ut och åk skidor och rör på dig! 

 



 

Snart är detta över så ses vi igen!  
 
Ta hand om varandra, hjälp varandra, ät lunch över Google hangouts - 
tillsammans så känner vi lite gemenskap, det mår vi bra av.  
 
 

Känner du dig ensam i allt detta  
 

Snälla ring till kurator eller annan viktig vuxen på skolan! Vi finns här för er på Google Meet.  
Vill du bara prata av dig lite om hur det är att ha hemundervisning så kan ni kontakta 
Skolkurator Anna Abrahamson anna.abrahamson@tranemo.se 076-6430656 ELLER annan 
viktig vuxen på skolan,  
eller BRIS chatt linje https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-en-
kurator/?gclid=EAIaIQobChMIifeEgveR7gIVkdiyCh1pewqFEAAYASABEgJt0fD_BwE,  
eller UMO Ungdomsmottagningen/ https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-
maila-eller-chatta/ 
SE FILM GÄLLANDE COVID FRÅN ”RÄDDA BARNEN” OM DU HAR FRÅGOR OCH KÄNNER ORO 
https://youtu.be/C98qKK6UqVA 

 
INFORMATION PÅ FLERA SPRÅK 

 The Corona virus / el Corona virus /  وس كورونا روس  /ف  Rädda barnen ,کورونا و
 Information om covid-19 på olika språk, Folkhälsomyndigheten 

Films: About Corona in other languages, 1177.se 


