
Med anledning av Folkhälsomyndighetens förstärkta riktlinjer i Västra Götalandsregionen har skol
ledningen beslutat att förstärka redan vidtagna anpassningar med följande åtgärder:

• Tisdag 20201103 ställs lektioner in för alla elever, med undantag för gymnasiesärskolan, fram till  
klockan 13.00. Detta för att personal ska få tid att förbereda sig inför anpassningarna.

• För att minska antalet elever som samtidigt vistas på skolan och i kollektivtrafiken kommer  
partiella distansstudier att införas på vissa program från och med tisdag 20201103 klockan 13.00. 

Partiella distansstudier gäller för årskurserna 2 och 3 på följande program: ekonomi, naturvetenskaps, 
samhällsvetenskaps och teknikprogrammet. Åtgärderna gäller i första läget fram till 20201119. Utifrån 
utvecklingen kan åtgärderna komma att förändras och förlängas.

I praktiken innebär detta att en årskurs åt gången på de aktuella programmen kommer att ha distans
studier varannan vecka. Åk 3 har distansstudier vecka 45, åk 2 vecka 46 och åk 3 vecka 47.

Viktigt är att alla elever fortsätter följa sitt schema!

Elever på gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen, yrkesförberedande program, estetiska  
programmet samt hela årskurs 1 påverkas ej av de partiella distansstudierna utan har skolförlagd  
undervisning som vanligt.

Distansstudier gäller inte för omläsningskurser.

• Skolledningen har beslutat att skjuta upp det planerade Öppet hus på obestämd tid, samt att ställa in alla 
planerade resor och studiebesök.

• Arbetsplatsförlagt lärande (apl) och praktik kommer, på samma sätt som i våras, genomföras om den  
aktuella arbetsplatsen bedömer det som säkert. I de fall apl inte kan genomföras kommer den att ersättas 
av skolförlagd verksamhet.

• Idrottsundervisningen på skolan kommer att anpassas för att möta de nya högre ställda kraven.

• Vi återkommer med information om skolmaten.

I beslutet att anpassa verksamheten har särskilt fokus lagts på att åtgärderna ska ha så lite pedagogisk 
påverkan på studierna som möjligt. Utgångspunkten är att minimera antalet personer som vistas på skolan 
och i kollektivtrafiken samtidigt, för att ge både personal och elever möjlighet att följa Folkhälsomyndig
hetens rekommendationer.

Slutligen vill vi påminna om att alla måste ta ansvar för att följa de allmänna råden för att minska risken för 
smittspridning: Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma även om du bara känner dig lite för
kyld. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym. Avstå från att delta i exempelvis 
möten, konserter, idrottsträningar och tävlingar, samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra 
personer än de som man bor tillsammans med. 

Uppdaterad information kommer löpande läggas ut på vår webbplats och på sociala medier.

Med vänliga hälsningar, 
skolledningen på Marks Gymnasieskola och Gymnasiesärsskolan

Information till elever, vårdnadshavare och personal  
på Marks Gymnasieskola och Gymnasiesärskolan
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