
  

 

Ansökan till 
fjärrundervisning i svenskt teckenspråk 

Jag är döv eller har en 
hörselnedsättning. 

Jag har ett syskon som är 
dövt eller har en 
hörselnedsättning. 

Jag har föräldrar som är 
döva eller har en 
hörselnedsättning. 

 

OBS! Skicka med audiogram för den i familjen (barnet, barnets syskon eller vårdnadshavare) 
som har en hörselnedsättning. Audiogrammet avgör antagning till fjärrundervisning. Behövs 
inte för barn som redan är deltidselever eller går på teckenspråk för syskon och barn till döva. 

Fält som är markerat med * är obligatoriska att fylla i för att vi ska kunna behandla din ansökan. 

Personuppgifter* 

Namn* 

 

Personnummer* 

     

Adress* 

 

E-post* 

 

Postnummer* Postort* 

 

Namn vårdnadshavare 1* 

 

E-post* 

Telefon* 

Namn vårdnadshavare 2 

 

E-post  

Telefon 

Beskriv varför du ansöker om fjärrundervisning.* 

 

Är du deltidselev på specialskolan?*  

 
� Ja, på ________________________ 
� Nej 

Går du på teckenspråk för syskon och barn till 
döva på specialskolan?* 

� Ja, på ________________________ 
� Nej 

Ska du byta skola till höst?* 

� Ja, jag ska byta skola. Jag skickar ansökan på nytt innan höstterminens start med rektors 
godkännande och skolans kontaktuppgifter. 

� Nej 

Vårdnadshavares e-post för bekräftelse på ansökan: 

 

 



  

 

Uppgifter om din nuvarande skola (fylls i av skolan)  

Nuvarande skola*:  Årskurs*:  

Skolans adress, postnummer och postort* 

 

Klasslärare eller mentor* E-post* 

Telefon* 

Rektor* E-post* 

Telefon* 

 
Underskrifter vårdnadshavare 

Ort och datum* Ort och datum* 

 

Vårdnadshavares namnteckning* Vårdnadshavares namnteckning* 

 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 

 

 
Underskrift rektor 

Ort och datum* 

 

Rektors namnteckning* 

 

Namnförtydligande* 

 

 

Skanna in och mejla ansökan till fjarrundervisning@spsm.se eller skicka med post till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan 
Registrator 
Box 1100 
87129 Härnösand 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 januari.  

mailto:fjarrundervisning@spsm.se


  

Information till rektor om 
fjärrundervisning i svenskt teckenspråk 
En elev på din skola vill ansöka om fjärrundervisning i svenskt teckenspråk hos 
oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fjärrundervisningen är ett 
kostnadsfritt erbjudande som syftar till att stärka elevens språk- och 
kunskapsutveckling. Vi erbjuder fjärrundervisning till elever som 

• är döva eller har en hörselnedsättning 
• har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. 

Eleven behöver ett godkännande från sin rektor  
För att kunna delta i fjärrundervisningen måste eleven ha ett godkännande från sin 
rektor. Med det här brevet vill vi därför berätta om vad fjärrundervisning i 
teckenspråk är, hur det går till och vad som krävs av er på skolan för att 
fjärrundervisningen ska fungera. Fjärrundervisningen är frivillig och kostnadsfri 
och du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. 
 
Undervisning via Zoom 
Elever som har fjärrundervisning kopplar en gång i veckan upp sig på Zoom via 
länk. Länken skickas till eleverna via epost. På Zoom träffar eleverna sin 
teckenspråkslärare och sina klasskamrater – elever från andra skolor som också 
vill lära sig svenskt teckenspråk. En fjärrlektion är 30–45 minuter lång beroende 
på vilken årskurs barnet går i. 

Målet med fjärrundervisningen är att eleven ska få 

• ett regelbundet stöd i sin teckenspråksinlärning 
• tätare social kontakt med andra som använder svenskt teckenspråk 
• ökade möjligheter att själv kunna välja språk utifrån situation och behov 
• möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat.  

Eleven kan behöva anpassningar i sitt schema 
Fjärrundervisningen kostar ingenting, varken för eleven eller för skolan. Däremot 
kan eleven behöva anpassningar i sitt ordinarie schema för att kunna delta, 
eftersom fjärrundervisningen ligger utanför timplanen. Anpassningarna kan till 
exempel vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar 
eller mellan två andra lektioner. Tillsammans med er kommer vi överens om 
vilket av våra tillgängliga lektionspass som fungerar för eleven. 

Vad krävs av skolan när det gäller arbetsmiljö och IT? 
Det som ni på elevens skola behöver tillhandahålla är 

• ett tyst och ljust rum  
• en dator med stabil uppkoppling och webbkamera 



  

En handledare ska finnas med eleven under fjärrlektionen 
Enligt skollagen ska även en handledare från hemskolan finnas med eleven på 
skolan under fjärrundervisningen. Handledaren är viktig för att lektionen ska 
fungera och för att samarbetet mellan oss och er på skolan ska fungera så bra som 
möjligt. Handledaren är särskilt viktig för elever i de lägre årskurserna.  

Handledarens uppgifter kan till exempel vara att  

• påminna eleven om när fjärrlektionen är  
• hjälpa eleven att ansluta till fjärrlektionen 
• finnas till hands om det uppstår tekniska problem under lektionen 
• meddela fjärrläraren om eleven är sjuk eller av någon annan anledning 

inte kommer att närvara på fjärrlektionen. 

Handledaren kan vara en pedagog eller någon annan i personalen som är lämplig 
för uppgiften. 

Godkänn genom att skriva under ansökningsblanketten 
Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om fjärrundervisning för eleven 
genom att fylla i en ansökningsblankett som både du som rektor och 
vårdnadshavaren skriver under. Du kan när som helst dra tillbaka ditt 
godkännande om förutsättningarna förändras eller om ni på skolan upplever att 
fjärrundervisningen inte fungerar bra för eleven. 

Har du frågor?  
På www.spsm.se/fjarrundervisning kan du hitta mer information och svar på 
vanliga frågor om fjärrundervisningen i svenskt teckenspråk. Du kan också 
kontakta oss direkt genom att mejla till fjarrundervisning@spsm.se.  

Vänliga hälsningar,  

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

http://www.spsm.se/fjarrundervisning
mailto:fjarrundervisning@spsm.se
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