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Till läraren
Då dina elever har tillgång till Ready Steady Go! har ni stora förutsättningar att fortsätta med 
engelskan på ett bra sätt. Här kommer några saker som vi hoppas ska underlätta ditt arbete.

Innan eleverna lämnar skolan:

 � Kolla så att alla elever har aktiverat det digitala läromedlet.

 � Förvissa dig om att alla elever kan eller har tillgång till sina inloggningsuppgifter.

 �Gå gärna igenom det digitala läromedlet tillsammans med eleverna och utforska  
om det är något ni speciellt har nytta av eller inte använt er av hittills. 

 �Gå igenom informationen som finns under den nya knappen Working from home  
i elevens digitala läromedel.

 �Om du inte aktiverat lärarhandledningens digitala resurs – gör det nu! 

 �Om ni inte redan arbetar med Klassrummet, där du kan följa elevernas aktivitet  
i det digitala läromedlet och skicka ut förberedda uppdrag, rekommenderar vi att  
du skapar ett sådant för din grupp. 

 �Guide för att skapa Klassrum hittar du på studentlitteratur.se/skapaklassrum.

 � Skicka med boken hem. 

För distansundervisningen:

 � Ta del av den utförliga beskrivningen av läromedlets och lärarpaketets tryckta och 
digitala innehåll i lärarhandledningen så att du vet vilka resurser du och eleverna har 
tillgång till. 

 � Ta hjälp av kapitelplaneringarna som finns i lärarhandledningen.

 �Övningarna i elevboken är gjorda för att vara så självinstruerande som möjligt. 

 � Facit till elevbokens övningar finns i elevens digitala läromedel samt i lärarpaketet. 

 �Har du skapat ett Klassrum kan du dela ut alla övningar i elevens digitala läromedel 
som uppdrag. 

 �Uppmuntra eleverna att dokumentera sitt arbete under Goals and Check yourself sist  
i varje kapitel samt i Progress Pages i slutet av boken. 

 � Extraövningar som finns bland kopieringsunderlagen i lärarpaketets digitala resurser 
kan du ladda ner och dela med eleverna.

 �Glöm inte att du också alltid är välkommen att kontakta oss på förlaget.


