
Distansstudier fortsätter terminen ut
Den 17 mars fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att införa distansstudier 
på Marks Gymnasieskola. Beslutet skulle omprövas den 16 april. Vid nämndens möte 
under gårdagen beslutades att distansstudierna förlängs fram till vårterminens slut, 
den 10 juni.

Utifrån Skolverkets rekommendationer öppnar dock nämnden upp för att ta in mindre 
grupper av elever till skolan. Detta för att kunna genomföra praktiska moment, särskilt 
viktiga prov eller ge elever stöd och handledning för att på bästa sätt fortsätta med 
distansstudierna hemma.

Möjlighet att ta in elever
Beslutet ovan gäller i första hand åk 3 för att de ska kunna slutföra sina studier. Men vi 
har också möjlighet att plocka in mindre grupper av elever om det finns andra särskil-
da skäl. Exempelvis på yrkesprogrammen som har många moment som inte kan göras 
på distans.

Förutsättningen är att vi gör det på ett sådant sätt så att inte smittskyddsarbetet även-
tyras. Vi kommer därför dela upp veckans dagar så att alla program inte ska vara inne 
samtidigt. Matsalen kommer vara fortsatt stängd och undervisningen sker antingen på 
för- eller eftermiddagar (inte hela dagar). Undervisningen kommer begränsas till vissa 
delar av huset. Kunskapens gata och elevcaféet ska inte användas som uppehållsplats, 
utan raster kommer att ske utomhus.

Liksom tidigare ska den som kommer till skolan känna sig helt frisk och inte ha några 
sjukdomssymptom. 

Vilka elever och elevgrupper som ska komma till skolan, samt vilken dag och tid, kom-
mer att meddelas av lärarna. 

Angående examen och terminsslut
Utifrån att vi kan ta in mindre grupper från åk 3, bedömer skolan att vi har förutsätt-
ningar att slutföra våra avgångselevers kurser till det planerade terminsslutet den  
9 juni. Examensbevis kan då utfärdas för dem som uppnått kraven för dessa. Vi arbetar 
också för att kunna slutföra kurserna för elever i åk 1 och 2 i tid, men där har vi möj-
lighet att i vissa fall flytta moment till hösten. I nuläget är det inte aktuellt med att ha 
undervisning under sommaren eller på helgdagar. 

Att vi har lyckats med detta bygger på att alla inblandade tagit sitt ansvar och gjort det 
bästa av situationen som vi gemensamt hamnat i. För detta goda arbete framför vi vårt 
stora tack!
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Dialogmöte om studenten
Naturligtvis undrar många hur det blir med studenten. Vi kommer, som vi tidigare meddelat, 
ta beslut om det den 9 maj. Här är vi helt i händerna på den framtida utvecklingen och vilka 
beslut och rekommendationer som fattas av våra myndigheter. 

Vi vill dock ha en dialog med avgångsklasserna kring hur de ser på läget och vilka alternativ 
vi ska arbeta vidare med. Två representanter från varje avgångsklass kommer att kallas till 
ett dialogmöte i Assbergs salen, onsdagen den 22 april klockan 13.00. Alla klasser ska sedan 
tidigare ha valt elevrepresentanter till skolkonferensen. Detta brev utgör kallelsen. 

På mötet kommer vi diskutera de alternativ vi står inför:

•   Student som vanligt (osannolikt att det kan genomföras)

•   Alternativ student – hur skulle en sådan kunna se ut?

•   Flytta studenten framåt i tiden. Vilka problem innebär det?

•   Inte genomföra någon student. Detta är ett alternativ vi vill undvika om vi kan.

Det är önskvärt att klasserna digitalt diskuterar de olika alternativen innan mötet så att 
representanterna kan framföra klassens samlade åsikter. På mötet kommer vi även bjuda in 
representanter från studentkåren.

Vilka elever som ska komma till skolan och när meddelas av lärarna. 
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