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Välkommen till vårterminen 2022 

Vi hoppas att ni haft ett skönt jullov och hälsar er varmt välkomna till en ny termin. De flesta av 
oss hade nog önskat att vi kunde återgå till en normal skoltillvaro, men vi är inte riktigt där ännu. 

Regeringen hade idag, vid lunchtid, en presskonferens där de meddelade att det i nuläget inte är 
aktuellt med distansundervisning för gymnasieskolan. Detta är något vi är glada för. Samtidigt är 
det uppenbart för alla att det pågår en omfattande smittspridning, inte minst i vår region. Med 
anledning av detta behöver vi ha hög beredskap inför att gå över till distansundervisning om det 
skulle bli aktuellt. Vi behöver också ta höjd för att möta hög elev- och personalfrånvaro.

För dig som är elev eller personal gäller att vi strikt följer de riktlinjer vi fått. Det innebär att att 
du ska stanna hemma och provta dig om du uppvisar även lindriga symtom. Har du konstaterad 
covid-19 måste du meddela detta till din mentor eller rektor för att vi ska kunna smittspåra. Är 
någon i din familj sjuk behöver du följa de riktlinjer som finns för familjekarrantän. Se information 
om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Detta kan komma att leda till att många personer är borta från skolan. Vi har därför öppnat för att 
lärare ska kunna ge sin undervisning på distans om de tvingas stanna hemma. Det finns en risk 
att vissa program eller klasser kommer att få en del distansundervisning av detta skäl under de 
närmsta veckorna. Vi bedömer dock distansundervisning som ett bättre alternativ än att under-
visning ställs in eller att lektioner blir lärarlösa.

Det är därför viktigt att du som är elev alltid tar med dig din dator, laddare och nödvändiga skol-
böcker hem varje dag. Följ även informationen som ges av din mentor eller via skolplattformen.

Vår förhoppning är att vi inom kort kan ta bort dessa åtgärder, men för den närmsta tiden är de 
tyvärr nödvändiga för att få verksamheten att fungera.

Med vänliga hälsningar,

Skolledningen Marks Gymnasieskola

Till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola

http://marksgymnasieskola@mark.se
http://www.marksgymnasieskola.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

