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Nytt beslut om distansstudier 

Vi har hela tiden en dialog med smittskydd Västra Götaland om läget i vår region och hur många 
elever vi kan ta in för närundervisning. Inledningsvis hade vi närundervisning med en omfattning 
på max 20 procent, för att succesivt kunna öka denna omfattning efter sportlovet om situationen 
förbättrades. Vi lovade återkomma vecka 6 med nya besked. Tyvärr är läget fortfarande allvarligt 
i Västra Götaland med höga smittotal och belastningen på sjukvården är fortfarande ansträngd. 
Därför är vi tvungna att ligga kvar på samma nivåer med cirka 20 procent elever inne för närun
dervisning ytterligare en tid. 

För att alla inblandade skall kunna planera skolgången har vi gjort en preliminär planering fram 
till påsklovet, med förbehållet att detta kan komma att ändras beroende på smittläget i regionen 
eller politiska beslut. 

Vidare är som tidigare gymnasiesärskolan och individuella programmet undantagna distans
undervisning och fortsätter därför skolförlagt. APL och lärlingsplatser genomförs som vanligt så 
länge arbetsplatsen bedömer det som säkert. Vi har också som tidigare möjlighet att göra avsteg 
från distansundervisningen för enskilda elever eller grupper av elever för: 
•  praktiska moment som inte kan skjutas upp. 
•  prov och andra examinationer som inte går att genomföra på distans. 
•  elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Nedan följer schema för när olika klasser skall vara på skolan för närundervisning. Klasserna 
är uppdelade programvis och där det finns två parallella klasser är både a och bklassen inne 
samtidigt. För indvalsgrupper gäller som tidigare, distansundervisning sker om inte hela gruppen 
innehåller elever som har närundervisning på skolan. 

Det är också viktigt, som tidigare, att elever är helt symptomfria för att kunna komma in till skolan 
för närundervisning. 

Beslut för Marks Gymnasieskola

Till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola

Period: Undervisning på skolan: Distansstudier:

Vecka 8 EK1, LÄR1, SA1, VO Alla övriga alla elever

Vecka 9 EE1, ES1, IN1, NA1, TE1, BA1 Alla övriga alla elever

Vecka 10 EK2, LÄR2, SA2, VO2 Alla övriga alla elever

Vecka 11 EE2, ES2, IN2, NA2, TE2, BA2 Alla övriga alla elever

Vecka 12 EK3, LÄR3, SA3, VO3 Alla övriga alla elever

Vecka 13 EE3, ES3, IN3, NA3, TE3, BA3 Alla övriga alla elever

http://marksgymnasieskola@mark.se
http://www.marksgymnasieskola.se
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Stöd, prov, praktiska moment, teknisk hjälp

Kontakt med lärare sker i första hand via Teams och vår skolplattform Itslearning. I enstaka  
kurser kan elever komma att kallas in till skolan för att genomföra praktiska moment eller  
planerade provskrivningar, som inte kan skjutas upp. Skolan kommer att vara öppen så att 
elever kan hämta saker eller få teknisk hjälp om något inte fungerar. Malin Bovin i Stora cafét 
finns tillgänglig för att kunna assistera elever på vardagar mellan klockan 08:00–12:00. 

Personal

Personalen ska i så hög utsträckning som möjligt arbeta hemifrån. Möten, kontakter och  
planerade samlingar sker via Itslearning, digitala plattformar och Teams. Fler rum än arbets
rum kan behöva användas (lediga klassrum o.s.v.) om arbete måste ske på skolan. 

Information till vårdnadshavare och elever

Skolans information finns på Marks Gymnasieskolas webbplats där covidsituationen fort
löpande uppdateras då nya beslut tas av huvudmannen. Information sprids även via sociala 
media som Facebook och Instagram. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns att läsa här:  
Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet (folkhalsomyndigheten.se)

Utifrån hur distansstudierna och smittspridning utvecklas under de närmaste veckorna kan 
det bli aktuellt med omprioriteringar och förändringar i schema för att på bästa sätt kunna 
möta elevers behov och måluppfyllelse.

Vanliga frågor och svar om distansundervisning på MG finns att läsa här: FAQ 

Elevhälsa 

Du kan fortfarande kontakta elevhälsan via epost eller telefon. Kontaktuppgifter till 
elevhälso teamet finns här: Elevhälsa - Marks Gymnasieskola

Kontakt

Elever kontaktar i första hand mentor eller undervisande lärare via Itslearning vid frågor  
om skolgång och undervisning. Kontaktuppgifter till skolledning och rektor för respektive  
program finns här: Kontakt - Marks Gymnasieskola

Tack!

Vi är väldigt tacksamma för det arbete som alla gör i dessa svåra tider. Elever kämpar med sina  
studier och lärare gör ett förträffligt jobb med att hjälpa och stötta våra elever på distans. Vi 
är också tacksamma för det samarbete och den förståelse vi har från vårdnadshavare, vilket 
bidrar till att vi kan göra skolgången så bra som möjligt. För detta vill vi ger alla ett varmt tack!

Med vänliga hälsningar, 
skolledningen på Marks Gymnasieskola  
Pernilla, Markus, Tinah, Laila, Johan
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