
 

 
 

 

   
 

Lathund 
Så fyller du i ansökan om studiehandledning 
online på modersmål via BIU online  
 

1. Gå in på BIU:s hemsida: biuonline.se 

2. Klicka på ”logga in” . 

 

3. Skriv in den mailadress du har samt det lösenord du fått från BIU.  
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4. Bläddra ner på sidan. Kryssa i rutan och godkänn GDPR

 
 

5. Gå in på rubriken ”ansökningar” och klicka sedan på fliken ”NY”. 

 
 

6. Fyll i de grundläggande uppgifterna.  
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7. ”Elever”  

Här fyller du i alla de elever som ska ta del av ämnet och den planering du kommer att 

lägga upp för de kommande lektionerna. Du kan fylla i hur många elever som helst, så 

länge de ska läsa samma ämne, följa samma planering, har samma lärare och utgår från 

samma undervisningsmaterial. Att eleverna behöver hjälp på olika språk spelar ingen roll. 

Du gör ändå bara en ansökan per ämne och planeringsupplägg. När du lagt till den första 

eleven trycker du bara på ”lägg till elev” så kan du lägga till fler elever, oavsett om de ska 

få hjälp på olika språk.  

 

 

 
8. Om det finns en extra resurs/kontaktperson som på skolan lägger du till denne här. Då 

får även denna person ett mail om när lektionen är och vilken elev det gäller. Övrig 

personal kan fylla den funktion att den hjälper eleven att hålla koll på sitt schema, initialt 

hjälper eleven med tekniken/uppkoppling, inlogg etc. Personen hjälper med sådant som 

behöver göras ”på plats” – fysiskt – på skolan. Finns ingen extra resurs fyller du inte i 

något här 

 

9. Fyll i de tre nedanstående rubrikerna så specifikt som du kan.  

Vad gäller ”Önskemål och tidsomfattning”, ha med: Startvecka, hur lång tid du vill att 

insatsen ska pågå, vilka dagar du vill ha insatsen, samt vilka klockslag du föredrar. Lägg 

även med en alternativ dag/tid. 

OBS: Tänk på att studiehandledningen är ett komplement till den vanliga undervisningen och inte 

en ersättning för undervisningen. Studiehandledningen ges under ett till två tillfällen/vecka och 

ämne. Varje undervisningstillfälle är max 60 minuter.  
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10. Du som lärare måste ladda upp material. Studiehandledaren följer den planering du har i 

klassrummet men tar bara upp de bitar du vill att hen ska förtydliga. Bifoga minst två 

veckors planering när du gör en första ansökan. Bifoga också undervisningsunderlaget för 

dessa två veckor. Därefter kan du komplettera med nytt underlag och planering 

efterhand. 

Ska insatsen pågå under en längre tid kan du skicka böcker (se adress längre ned). Men 

kopiera ändå in de sidor du vill att studiehandledaren ska gå igenom under de två första 

veckorna och bifoga dessa här. Alternativt lägg in en powerpoint, eller inlogg och 

lösenord till en digital plattform som eleven hämtar sitt undervisningsunderlag i från.  

 

 
11. Så här kan en bifogad planeringen se ut:  

 

12. Spara ett utkast. 
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13. Din ansökan finns nu under ”utkast”. Tittar du längst till höger under ”Funktioner” kan du trycka 

på den blåmarkerade texten ”redigera”. Då öppnar dig din ansökan i gen och du kan lägga till fler 

elever eller ändra i den. När du är nöjd med ändringarna trycker du på ”Skicka” och ansökan går i väg 

till BIU.  

 

Övrigt: 
Vem kan få gratis stöd via projektet BIU studiehandledning on line 2.0? 

• Skolor som verkar i de regioner som projektet har samverkan med kan få gratis stöd. (Andra 

kommuner kan få stöd, men då kostar insatsen.) 

• Det gratis stödet är till för elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven (dvs ej få 

godkända betyg). 

• Den gratis insatsen riktas till s.k tredjelandsmedborgare (dvs elever som inte ännu har fått 

svenskt medborgarskap). 

 

OBS. insatsen kan även ges till elever som har svenskt medborgarskap, men då kostar insatsen då de 

tillhör en målgrupp som projektet inte omfattar. 

Hur skickar jag böcker? 
 

BIU - Blekinge Integrations och Utbildningscenter 

ATT: BEQIR HELSHANI 

Soft Center 

Fridhemsv. 19-21 

372 38 Ronneby (Vi skickar tillbaka böckerna när insatsen är avslutad. Glöm inte att skriva 

returadressen.) 

Kört fast? 
Kontakta: 

Beqir Helshani 

0766489439 

biuonline@ronneby.se 

Alen Omerovic 

0766489435 

biuonline@ronneby.se 
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Från timbank till att lektion kan starta 
 

 

 


