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Distansundervisning årskurs 7-9  
 
Den 18 december tog kommunstyrelsen beslut att undervisningen för elever i 
årskurs 7-9 ska ske på distans till och med den 24 januari. 
 

● Den 8/1-21 hade Funkaboskolan planerat sedan tidigare att genomföra 
på distans och ett särskilt schema som eleverna fick hem med sitt betyg 
gäller för denna dag. Eleverna har även fått anmäla om de vill hämta 
lunchpaket denna dag.   
 

● Den 4/1, den 5/1, den 7/1 och den 8/1 är skolan öppen 08.00-16.00 
för elever så att de kan hämta böcker från sina skåp.  
 

● Från och med måndag den 11/1 
Klasserna 7-9 följer sitt ordinarie schema fast via distans.  
Delar av Däckets elever kan komma att undantas. Detta gäller främst elever 
som har hela eller stora delar av sin skoldag på Däcket. Dessa elevers 
vårdnadshavare kommer att kontaktas av skolan. Nyanlända elever kan behöva 
ha hela eller delar av sin undervisning på plats i skolan. Dessa elevers 
vårdnadshavare kommer att kontaktas av skolan. 
 
Modersmålsundervisning och studiestöd kommer endast erbjudas på distans.  

Följande gäller kring lunch för elever på Funkaboskolan under 
perioden med distansstudier 11-22 januari 2021 
Högstadieelever som har distansstudier erbjuds matersättning med 62 kr per 
dag eller matlåda som hämtas från närmsta grundskola/valfri skola. Vi kommer 
att lägga ut en länk till en e-tjänst på skolans hemsida där det framgår hur 
vårdnadshavare kan begära ut ersättning med 62 kr per dag. Det här ska göras i 
efterhand, för hela perioden. 
För elev som vill hämta mat på skolan gäller följande: 
Vill man hämta mat från Funkaboskolans kök så ringer man telefonnummer 
0480-453215 senast klockan 08:30 den dag som eleven önskar hämta ut 
matlåda. Uppge elevens namn, klass och eventuell specialkost. 
Hämtning av mat ska ske under elevens ordinarie lunchtid. Utlämning sker via 
kökets in/utlastning på baksidan. Maten består av dagens rätt inklusive varm 
grönsak. Ingen sallad eller dryck följer med. Vill man hämta på annan skola 
ringer man den skolans kök. 
 
Vänligen 
Rektor Kerstin Espelund med personal 
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