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Delvis distansundervisning på skolan fram till jullovet 
Från och med vecka 48 övergår studierna på Naturbruksgymnasiet Kalmar delvis till distans-
undervisning och det gäller i första hand till jullovet. Skälen till detta är att minska smittspridning. Det 
är Hushållningssällskapets styrelse, FU, som har beslutat detta.  
 
Vid distansundervisning gäller följande; 

• Att ha koll på schemat som ser olika ut varje vecka. 
• När lektionen startar är man beredd med laddad dator och har kopplat upp sig på Classroom 

för genomgång med läraren om vad som skall göras och undervisas om på lektionspasset.  
• Närvaro registreras.  
• Uppgifter måste lämnas in i tid annars finns risk att få frånvaro. 
• Läraren är tillgänglig hela lektionen även om eleverna inte är uppkopplade hela tiden.  
• Mentorer har mentorstid via Classroom. 

 
Angående distansundervisning och stöd; 
Elever som har distansundervisning får kontakta sin mentor för att få komma till skolan och få stöd i 
undervisningen på resurstid eller annan tid som passar elev och aktuell lärare i ämnet. Det går ofta 
bra att ge stöd vi Google Meet. 
 
Information till elever som har boende på skolans internat: 
Rumshyran debiteras tills vidare och man behåller inackorderingsbidraget. 
De veckor elev inte är på skolan sker kostavdrag. 
Inga besök på internatet/skolan är tillåtna, detta gäller både dag- och kvällstid. 
Internatet stängs för de elever som studerar på distans. Behöver man hämta något på sitt rum under 
distansutbildningen kontaktar man internatföreståndare eller annan personal på plats. 
 
Elever som har sin häst på skolan: 
Under distansundervisningen tar man hem sin häst och ingen stallhyra debiteras för den perioden. 
 

Besök på skolan 
Under perioden vi har distansundervisning får man inte besöka skolan annat än om man behöver 
stöd och det är överenskommet med mentor. Mentorn informerar då skolans rektor. Elev får inte bo 
på skolan för undervisning enstaka dag. Inga utomstående besökare tas emot utan anmälan i förväg. 

Vi påminner hela tiden om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten! 
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Nedan ser ni när och för vilka distansundervisning gäller och vilka som ska studera på skolan:  
 
Vecka 48 - ettorna på skolan 
D20, H20, L20 (halva L20 hemma måndag enligt schema) och S20 undervisas på skolan enligt schema  
 
D19, H19, L19 och S19 undervisas på distans enligt schema.  
D18, H18, L18 och S18 undervisas på distans enligt schema. 
(tvåor och treor boende i Norrköping och norröver stannar kvar). 
De elever i L18 som har motorsåg är på skolan på måndag och tisdag. 
 
Vecka 49 - tvåorna på skolan 
D19, H19, L19 och S19 studerar på skolan enligt schema.  
 
D20, H20, L20 och S20 undervisas på distans enligt schema.  
D18, H18, L18 och S18 undervisas på distans enligt schema. 
 
Vecka 50-treorna på skolan 
D18, H18, L18 och S18 studerar på skolan enligt schema. 
 
D20, H20, L20 och S20 undervisas på distans enligt schema.  
D19, H19, L19 och S19 undervisas på distans enligt schema.  
 
Vecka 51-Ettorna på skolan 
D20, H20, L20 (hela klassen) och S20 studerar på skolan enligt schema. 
 
Tvåor och treor undervisas på distans enligt schema. 
 
 
2020-11-18 
Tova Johansson, rektor 
 
 


