
Vi lever i en turbulent tid just nu och många människor är oroliga. Beslut kommer snabbt och 
handlar om förändringar i våra liv som de flesta inte trodde var möjliga. I en sådan tid prövas vi 
och det som gläder mig är alla exempel på människor som växer – vi hjälper varandra och gör  
vad vi kan för att situationen ska bli så bra som möjligt. Låt oss alla, elever, personal och vårdnads
havare på MG bidra till det och handla i samma anda.

Att gymnasiet övergår till distansundervisning väcker naturligtvis många frågor och vi har satt 
samman en bilaga till detta brev där vi försöker besvara så många av dessa som vi kan.

Marks Gymnasieskolas mål är att vi skall få till en så bra distansundervisning att vi inte ska  
behöva läsa extra på helger och under sommaren. Det är också vårt mål att studentexamen ska 
kunna genomföras enligt plan. Detta är mål, inte löften, eftersom ingen i nuläget kan förutse  
utvecklingen.

Det vi och ni kan påverka är att var och en tar situationen på allvar. Att vi från skolan ser till att 
det finns bra och strukturerad undervisning. Att ni som vårdnadshavare stöttar och hjälper era 
ungdomar där ni kan. Och att ni elever inser att om ni arbetar hårt och strukturerat så ökar  
förutsättningarna att kunna slutföra terminen på det sätt vi önskar. Det är avgörande att du som 
elev går upp på morgonen, följer schemat och gör de uppgifter som finns upplagda på plattformen. 

Har du APL eller en lärlingsutbildning är utgångspunkten att du går till din arbetsplats så länge 
arbetsplatsen bedömer att det är säkert.

Skolan är endast öppen för korta besök på vårt servicecenter som är kopplat till stora cafét.  
Servicecentret kommer vara öppet varje dag mellan kl. 8–12. Dit kan du vända dig om du har  
frågor, behöver teknisk hjälp eller hämta något.

Följ noga informationen på plattformen och på skolans och kommunens webbsidor eftersom vi 
kommer utveckla och anpassa våra åtgärder över tid. Har du enskilda frågor, vänd dig i första  
hand till din mentor.

Med förhoppning om att se er alla i skolan så snart som möjligt,

Markus Ring

rektor, Marks Gymnasieskola

postadress besöksadress   telefon  e-post webbsida 
Marks Gymnasieskola Varbergsvägen 6 0320 21 73 70 marksgymnasieskola@mark.se marksgymnasieskola.se 
51180 Kinna 511 62 Skene

Till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola



APL Vår utgångspunkt är att APL genomförs enligt plan så länge arbetsplatsen bedömer 
det som säkert.

Avsteg från  
distansundervisning

Eftersom beslutet om distansstudier fattats av huvudmannen är det bara huvud
mannen som kan besluta om avsteg. Mentor kontaktar respektive rektor för  
diskussion och eventuell begäran om avsteg på grupp eller individnivå.

CSN/studiestöd Regeringen har i dag meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd om skolan 
stänger på grund av det nya coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan  
erbjuda fjärr eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN,  
utan vi fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

Datorn fungerar inte Besök skolans servicecenter i stora cafét mellan kl. 08–12.

Elevhälsa Du kan fortfrande kontakta elevhälsan via epost eller telefon.

Får man vara  
på skolan?

Nej, skolan är stängd men du kan göra korta besök på servicecentret i stora cafét för 
att hämta saker, få teknisk hjälp eller för bokade möten. Det är inte tillåtet att vara på 
skolan i övrigt.

Itslearning  
fungerar inte

Itslearning är vår huvudplattform. Vi kan befara driftstörningar i början på grund  
av hög belastning. Respektive lärare kan då tillfälligt meddela att du ska söka  
information någon annanstans.

Internet fungerar  
inte hemma

Besök vårt servicecenter i stora cafét mellan kl. 08–12, där du kan ladda ned det du 
behöver för att arbeta hemma. Du kan även kontakta din lärare för att få uppgifter i 
pappersform. Dessa hämtar du i så fall i servicecentret.

Ledighet Skolan kommer inte bevilja ledigheter under tiden för distansundervisning eftersom 
vi bedömer att elever kan bedriva studierna från den plats där de befinner sig.

Lärling Vår utgångspunkt är att lärlingsutbildning  genomförs enligt plan så länge  
arbetsplatsen bedömer det som säkert.

Nationella prov Vi saknar i nuläget information om hur vi ska agera kring nationella prov.  
Så snart vi har svar kommer detta meddelas.

Närvaroregistering I anslutning till varje distanslektion kommer läraren rapportera närvaro. Det är  
därför viktigt att du följer schemat och lärarens instruktioner för att du skall få  
tillgodoräkna dig närvaro för lektionen.

RIG-/elevboendet Det är frivilligt att bo kvar på elevboendet. För frågor och annan hjälp hänvisas till 
skolans servicecenter i stora cafét mellan kl. 08–12.

Schema Ordinarie schema gäller. Det är viktigt att du följer schemat eftersom den tid som är 
utlagd där i repektive kurs är grunden för din garenterade undervisningstid.

Sjukanmälan Om du är så sjuk att du inte kan delta i distansundervisningen sker sjukanmälan på  
vanligt sätt via Skola24.

Stöd I nuläget prioriterar skolan att få igång distansstudier. I nästa steg kommer vi se till 
individer och grupper med behov av stöd eller särskilda anpassningar.

SYV Du kan fortfarande kontakta SYV på telefon, via epost eller Itslearning.
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