Vi vet att många av våra kunder just nu arbetar intensivt med att förbereda sina
verksamheter för att kunna hantera elevernas lärande även om skolorna tvingas
stänga. Vi har byggt en site som stöd och som heter Lin Remote där vi samlar
våra bästa erfarenheter.
Men det är också så att man kan behöva skräddarsytt stöd för din kommun, skola
eller digitala ekosystem. Och framförallt kanske man inte hinner eller har resurser
att ta fram det snabbt. Det hjälper vi också er gärna med. Här är exempel på
utbildning och stöd vi kan hjälpa er med.

Onlineundervisning (Skolplan/ramverk)

Onlineundervisning (digital didaktisk design)

Ta fram en skolplan för hur vardagen på er skola
kan se ut när ni arbetar remote:

Vi utbildar er i hur ni på ett effektivt sätt kan designa
onlineundervisningen:

Organisation av skoldagen
Organisation av lärare
Prioritering av vilka digitala lärmiljöer som används

Education

Inför lärsituation

- Vi går igenom hur ni på ett bra sätt kan skapa
förförståelse och tydlighet inför lärsituationen
med hjälp av digitala tjänster och verktyg.

Rutiner för uppföljning av arbetet
Rutiner för EHT
Organisation för teknisk support
Organisation för pedagogisk support
Rutiner för information och kommunikation

Education

Onlineundervisning

Vi hjälper er att komma igång med
onlineundervisning. Skräddarsytt
efter din kommun, skola eller digitala
ekosystems behov.

Under lärsituation
- Vi går igenom hur ni skapar tydlig struktur i
lärsituationen, hur ni skapar aktiviteter för både
grupp och individ, samt hur digitala tjänster och
verktyg kan stödja detta på ett effektivt sätt.
Efter lärsituation
- Vi går igenom hur ni kan följa upp, bedöma och
effektivt dokumentera lärsituationen.

Onlineundervisning (teknik)

Skola som tjänst

Säkerhetsställa drift (Beroende på molntjänst &
lärplattform)

Pedagogisk och teknisk support löpande

Säkrhetsställa att alla har tillgång till tjänsterna &
apparna
Elever som saknar internetuppkoppling hemma

Du kan ha ett supportavtal med antal timmar i en
timbank hos oss, där du som skolledare eller annan
personal på skolan, kan få stöd av oss direkt via
telefon, chatt eller videomöte. I supporten kan du
få stöd av både tekniker, pedagoger och skolledare.

Vill du veta mer? Kontakta Johan Unosson
Epost: johan.unosson@lineducation.se
Vill du veta mer? kontakta oss
Tel: 072-188 26 61
Epost: linremote@lineducation.se
Tele: 010 - 209 63 00
www.lineducation.se

