
  

 

 

 

 

 

Stora delar av samhället ställer nu om till digital verksamhet.  

Det kan för studerande innebära svårigheter att fullfölja sina studier. 

 Kanske har bostaden inte en säker internetuppkoppling, eller så är det många i familjen som 

arbetar och studerar hemma. 

 Oavsett anledning kan stödet med en plats där möjligheten att fortsätta sina studier kan vara 

extra viktigt för att känna trygghet och hopp om framtiden. 

 

 

 

Börja med att göra en behovsundersökning. 

Mer information om behovsundersökning och checklista för omställningsarbete och 

riskbedömning hittar ni här. 

För verksamhet gällande mötesplatser för studiero bör kretsen som en del av 
behovsundersökningen ta kontakt med skolor i närområdet för att få en överblick hur behovet 
ser ut och vilka generella förutsättningar eleverna har. 

När bedömningen att kretsen har möjlighet att starta en verksamhet, vilket innefattar tillgång 

till lokal med internetuppkoppling, så påbörjar ni planeringen av er insats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MÖTESPLATSER FÖR STUDIERO OCH TILLGÅNG TILL DIGITALA MEDEL 

- CHECKLISTA 

 

INFÖR UPPSTART 

• Lokal med tillgång till toaletter 

 

• Bra internetuppkoppling 

 

• Möbler som är anpassade för 

skrivbordsarbete 

 

• Om verksamheten riktar sig till barn 

krävs att frivilliga lämnar 

belastningsregisterutdrag  

 

    GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360006995637-Att-t%C3%A4nka-p%C3%A5-g%C3%A4llande-omst%C3%A4llningar-coronaviruset


 

 

 

• Säkerställ att lokalen är tillräckligt stor – bedöm hur många som kan befinna sig i den 

samtidigt. 

• Möblera på ett sätt som gör att deltagarna sitter med lämpligt avstånd till varandra i 

enlighet med rådande rekommendationer. 

• Upprätta hygienrutiner. säkerställ tillgång till tvål, pappersservetter och ge en frivillig 

uppdraget att informera och kontrollera att hygienen sköts. 

• Informera om verksamheten genom lokala nätverk – var tydlig med vilken målgrupp ni 

vänder er till.  

• Var tydlig med om deltagarna behöver egna datorer/plattor eller om det finns att låna. 

• Om ni erbjuder lånedator/platta – kom ihåg tydlig rutin för rengöring mellan 

användare. 

 

 

Vid behov: Rekrytera frivilliga. Gärna flerspråkiga frivilliga och/eller med brett nätverk i 

lokalsamhället som kan nå ut till stora grupper. Tänk på folkhälsomyndighetens 

rekommendationer gällande riskgrupper. 

Här finns tips och råd för introduktion av nya frivilliga under coronainsatsen. Både nya och 

rutinerade frivilliga ska ha genomfört webbkursen ”Psykologisk första hjälpen steg 1”.  

 

 

 

 

• Samla de frivilliga, gå igenom vem som gör vad på vilka tider. 

• Kontrollera att material som behövs finns tillgängligt. 

• Checka av att alla känner sig trygga med uppgiften. 

• Tips: Titta igenom självbedömningsformuläret i ”Var försiktig” 

 

 

 

 

 

• Säkerställ att hygienrutiner följs och att respekt för rekommendationer hur 

smittspridning hindras. 

• Ha koll på varandra så en kan hjälpa och stötta om kollegan får bekymmer. 

• Tips: Kan ni servera kaffe/te? Tänk på hygienrutiner. 

• Tips: Det finns inget krav att kunna, men var villig att hjälpa personen att leta för att 

klara uppgifterna i skolarbetet. 

• Var noggrann med att bara ge ut information kring coronaviruset som är verifierad 

och uppdaterad. 

INFÖR UPPSTART 

INFÖR VARJE PASS 

GENOMFÖRANDE 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004150597-F%C3%B6rdjupningskurs-Psykologisk-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-Steg-1-och-2
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004061817-S%C3%A4kerhetsguide-Safety-Guide-Var-f%C3%B6rsiktig-


 

 

Samla de frivilliga där ni: 

• Tittar igenom lokalen och städar – Glöm inte att desinficera borden. 

• Funderar över hur många ni mött under passet. Frivilligledare eller utsedd person tar 

in statistik. 

• Checkar av om någon haft ett samtal som upplevts svårt, och prata igenom det så hen 

känner sig stöttad. 

• Ser över om det finns särskild information ni behöver förbereda eller hitta till nästa 

gång. 

• Kontrollerar om rekommendationerna förändrats från Folkhälsomyndigheten. Var 

beredd att se över om ni kan komma att behöva anpassa verksamheten ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

 

• Ta endast emot helt friska personer, 

frivilliga som besökare, utan 

förkylningssymtom. 

 

• Hygienrutiner är viktiga för både 

frivilliga och besökare. 

 

• Att upplåta en plats att tryggt kunna 

utföra sina studier är att främja 

trygghet, samhörighet och hopp, det 

ger egenmakt till de som behöver 

lokalen. 

 

EFTER VARJE PASS 

KOM IHÅG 


