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SKOLLEDNING   
Checklista för nätbaserad undervisning 
• Säkerställ att undervisnings-/klassgrupper är på plats i Extens, även för förskoleklass. För stöd 

kontakta centrala systemhandläggare på Utvecklingsavdelningen. Detta för att underlätta att jobba 
och dela i Googles verktyg. ”Nyanställd” personal måste läggas in i Extens. Om 
skoladministratören är sjuk, ta kontakt med centrala systemhandläggare för Extens 
 

• Säkerställ att pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare har kunskap om vilka digitala 
lärplattformar och lärresurser som används i undervisningen.  

 
• Säkerställ att minst två lärare och skolans Google-administratör / IKT-ansvarig pedagog/ har 

tillgång alla Google Classroom som ni skapar. Planera för hur ni bäst fördelar pedagoger i skolans 
Google Classrooms. Det går att lägga till max 20 personer med rollen lärare i varje Google 
Classroom. 

 
• Se till så att alla elever, som inte kommer till skolan, har tillgång till en digital enhet så att de kan 

följa undervisningen hemifrån. 
 

• Säkerställ att alla elever känner till sin inloggning till Gsuite 
 (användarnamn fornamn.efternamn@utb.ockero.se och lösenord). 

 
• Säkerställ att den pedagogiska personalen, elever och vårdnadshavare har kunskap om hur olika 

sorters assisterande teknik fungerar i Chromebook (talsyntes, textuppläsning, röstinspelning). 
 

• Säkerställ att pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare känner till sin inloggning i Unikum 
(användarnamn och lösenord). 

 
• Publicera viktiga telefonnummer i Unikum för support till elever och vårdnadshavare, som har 

inloggningsproblem. 
 

• Planera för att stötta medarbetare med de digitala verktygen. 
 

• Säkerställ att elever har tillgång till en digital enhet, en Chromebook / iPad. 
 

• Säkerställ att elevernas Chromebook / iPad är hela, välfungerande och att de har laddare. 
 

• Säkerställ att elevernas Chromebooks har Onlineläge aktiverat. Online-läget ska vara på per 
automatik. Se till att eleverna inte har inaktiverat detta.
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