
1 
 

 

SAINT LOUIS FRANSKA HÖGERSKOLA I STOCKHOLM 

Essingestråket 24, 112 66 Stockholm, Sverige / +46 8 441 3030 / secretariat@lfsl.net / www.lfsl.net 

 

 

Vanliga frågor 

16.12.2020 
 

 
Varför har hälsoprotokollet ändrats till nivå 3?  

Nivå 3 på hälsoprotokollet handlar om en mycket aktiv och lokaliserad spridning av viruset, vilket kräver 

implementering av distansundervisning för högstadieskolor och gymnasieskolor i ett bestämt 

geografiskt område. För information fanns inga inrapporterade fall av elever som testat positivt för 

Covid-19  på LFSL den 11 december. Icke desto mindre åläggs samtliga högstadieskolor och 

gymnasieskolor i Stockholm att följa Smittskydd Stockholms rekommendationer. 

 

Varför har alla nivåer på collège (högstadiet) gått över till distansundervisning?  

De åtgärder som de svenska myndigheterna vidtog i fredags gäller Högstadieskolorna som vi motsvarar 

vårt Collège. Svenska högstadieskolor kan nivåer från 5: e (åk 7) till 3: e (åk ) och ibland 6: e (åk 6). Collège 

på LFSL är från 6: e (åk 6) till 3: e (åk 9), det är dessa 4 årskurser som går över till distans. 

Rekommendationen syftar till att göra det möjligt för personal och elever att arbeta på distans för att 

minimera sammankomster och nyttjande av kollektivtrafiken. 

 

Hur kommer distansundervisningen att ske i praktiken?  

Det återges i det pedagiska protokollet som validerades i början av läsåret. Distansundervisning har 

redan funnits i några veckor på gymnasiet. Lärare, elever och familjer bör ta del av detta protokoll. Alla 

lektioner och läxor kommer att anges via Pronote. Varje lärare kommer att ha minst en videkonferens 

per vecka på sina klasser på en av schemapositionerna för ämnet, via Teams-verktyget. Lärarna finns 

tillgängliga på övriga schemapositioner för att svara på elevernas frågor. Lärarna bibehåller sin 

pedagogiska frihet i planerandet och strukturerandet av lektionerna. 

 

Vilken roll har vårdnadshavarna i distansundervisningen? 

Det återges i det pedagogiska protokollet. Vårdnadshavarna har tillgång till samtliga lektioner och läxor 

via sina Pronote-konton. De kan därmed följa upp sitt/sina barns arbete. 

 

Är det möjligt att få låna en dator för distansundervisningen?  

Ja, skolan kan låna ut en dator. Det är viktigt dock att en förfrågning motsvarar ett verkligt behov, så att 

inte en familj som inte har några andra alternativ inte har möjligheten att låna en dator. Vi har fått många 

förfrågningar och vi kan bara låna ut datorer så länge lagret räcker. 

Det är även viktigt att en dator returneras samma dag som distansundervisningen avslutas så att de kan 

användas i närundervisningen. 

 

Vilka är utsikterna för en återkomst till skolans lokaler i januari?  

Med anledning av utvecklingen av hälsoläget och de svenska rekommendationerna för skolor som 

utfärdats fram till 6 januari 2021 kan vi inte ge mer information just nu. Ni kommer att få mer information 

i början av januari (runt 4: e eller 5: e) huruvida distansundervisningen kommer att förlängas eller inte. 

Oavsett är det viktigt att eleverna är redo att sätt igång och studera från den 7 januari 2021 för antingen 

distans- eller närundervisning. 

 

Kommer det att vara möjligt att kontakta skolan under julhelgen?  

Élémentaire och Secondaire kommer att vara stängda under julhelgen. Era frågor kommer att behandlas 

från den 4 januari 2021. 

http://www.lfsl.net/
https://www.lfsl.net/wp-content/uploads/2020/12/Protocole-Sanitaire-et-P%C3%A9dagogique-11.12.2020_FR.pdf

