
 

 

Viktiga saker på Bilda Gårdshuset 

 

Corona-pandemin 

 stanna hemma om du är förkyld/sjuk 

 tvätta händerna 

 håll avstånd 

 var inte många personer i ett rum 

 vaccinera dig  

  

September  

 Vi börjar med små grupper på Gårdshuset  

skola och distans (zoom och studera hemma) 

 schema 

 närvaro är viktigt 

 om du är sjuk eller inte kan komma:  

meddela din lärare eller skolan: ring, skicka sms eller e-mail.  

 kontakt med skolan är viktigt 

Vi väntar på vad Regeringen och Folkhälsomyndigheten ska säga om 

oktober.  

 

 

 



 

Studierna är på heltid – 100% studier 

Vi studerar i skolan  

och har läxor hemma 

Du kan få ett intyg till förskolan/dagis/fritids att du studerar.  

 

Kursen på Gårdshuset innehåller flera olika saker:  

 svenska 

 yrkessvenska 

 data 

 körkortssvenska eller trafiksvenska 

 praktisk svenska 

Praktisk svenska betyder: 

Du övar på svenska och gör något praktiskt med händerna 

 sy, sticka och virka i systugan 

 laga mat och läs recept i köket 

 öva data i datasalen 

 reparera cyklar och andra saker i verkstan 

 

Viktigt om alla lektioner 

 Kom i tid 

 Planera din tid:  

om du har en tid hos en läkare eller något annat  

måste du säga till innan. 

 Var aktiv och ta ansvar själv för dina studier.  

 



 

Mobiltelefoner:  

 stäng av ljudet 

 använd inte telefonen på lektionen 

 om du väntar ett samtal från till exempel vårdcentral 

säg till din lärare innan lektionen börjar 

Mobiltelefoner är bra 

men inte alltid. 

 

Använd inte parfym, tvål eller tvättmedel som har en stark lukt.  

Många är allergiska eller har astma.  

 

Många personer studerar på Gårdshuset.  

De kommer från många olika länder.  

De talar olika språk, har olika religion och  

har olika kläder.  

Alla har respekt för alla  

men vi har inget rum för att be,  

och man kan inte göra det när det är lektion.  

Religion är privat.  

Man bestämmer själv över sina kläder 

men man kan inte säga något om det  

till någon annan.  

 

 

 


