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Till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola

Nya nationella riktlinjer för distansundervisning, men regionala riktlinjer kvarstår  
för Västra Götaland.

Under morgonen idag, den 25 mars 2021, gick utbildningsminister Anna Ekström ut i 
media och berättade att man från den första april tar bort de nationella riktlinjerna  
kring distansundervisning för gymnasiet.

”Dagens besked innebär att det inte längre kommer finnas en nationell  
rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan efter 
den 1 april. Skolan är avgörande för elevernas framtid. Vårterminen är snart 
inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat. Därför är det rimligt 
att regionala och lokala förutsättningar i än högre utsträckning avgör om 
fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas framöver”, säger utbildnings-
minister Anna Ekström.

Detta betyder i praktiken att det är de regionala smittskyddsrekommendationerna som 
är avgörande för hur olika regioner i landet gör med gymnasieskolan. Västra Götalands
regionen gick under gårdagen ut med ett pressmeddelande om att man förlänger de  
regionala rekommendationerna till den 18 april 2021. Det innebär att fortsätta ha maxi
malt en tredjedel av eleverna inne på skolan samtidigt.

För Marks Gymnasieskolas del innebär det att vi fortsätter vår plan om att ha inne en  
årkurs i taget tills ett nytt beslut fattas för Västra Götaland. Introduktionsprogrammen 
och gymnasiesärskolan är som tidigare undantagna från distansstudier.

Period: Undervisning på skolan:

Vecka 12 Alla klasser i årskurs 3

Vecka 13 Alla klasser i årskurs 1

Vecka 14 Påsklov

Vecka 15 Alla klasser i årskurs 3

Även om det nya beslutet i närtid inte får så stor inverkan på vår skola är det samtidigt 
ett tydligt tecken på att vi börjar närma oss ett slut på distansstudier. Vår målsättning 
är hela tiden att kunna ha inne så många elever som möjligt på skolan så länge vi följer 
riktlinjerna från smittskyddsmyndigheterna och gör det på ett sätt där både elever och 
personal känner trygghet. Vi kan därför med kort varsel komma att utöka antalet elever 
som är på skolan om riktlinjerna skulle ändras.
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Vi närmar oss påsk och det är härliga veckor som väntar fram till sommaren. Det blir 
både varmare och ljusare och förhoppningsvis kan vi börja se ett slut på de restriktioner 
som vi levt med i över ett år. Samtidigt vet vi att många känner oro för sina studier. Det 
passar därför bra att diskutera hur vi ser på läget för oss på Marks Gymnasieskola. 

Vi har hela tiden noga följt upp hur det går för våra elever och vi ser att många, fler än 
vanligt, ligger efter i kurser och moment. Det gäller främst teoretiska kurser, där mate
matik är det ämne som framträder tydligast. Vi har i hög utsträckning kunnat genomföra 
arbetsplats förlagda moment på yrkesprogrammen, men framför allt har årskurs 2 och 3 
haft en väldigt stor andel av sina studier på distans. Sett från mars förra året fram till nu 
ligger andelen skolveckor som genomförts på distans på drygt 60 procent för årskurs 2 
och 3 medan årskurs 1 ligger på ungefär 30 procent.

Många elever har fått distansstudierna att fungera bra, medan andra har haft svårigheter. 
Vi ser också det som rapporterats i media om ökad psykisk ohälsa och en uppgivenhet 
hos ungdomarna. Vår bild är samtidigt att eleverna på vår skola har tagit ett stort ansvar 
och att de i hög utsträckning följer de riktlinjer som finns. Vi ser därför ljust på möjlig
heterna att kunna hämta in och reparera det som kommit efter under pandemin. Vår 
målsättning för tiden fram till sommaren är att prioritera årskurs 3 som ska ta studenten. 
För ettor och tvåor har vi tagit höjd i vår planering för att kunna förlänga eller köra om 
kurser nästa år, för att skapa möjligheter för elever att komma i kapp där de halkat efter. 
Vi kommer även ha påsklovsskola i vissa kurser under påsklovet vecka 14. Information 
om detta har gått ut till eleverna via skolplattformen Itslearning.

Avslutningsvis har vi påbörjat planeringen för studentavslutningen den 10 juni. I nuläget  
gäller hårdare restriktioner för samlingar än förra året. Vår arbetshypotes är dock att för
söka genomföra studenten enligt plan på ungefär samma sätt. Ett första steg är att vi un
der morgondagen, 26 mars, kommer träffa representanter från alla avgångsklasser för ett 
samråd. Efter det kommer vi arbeta fram ett antal handlingsalternativ. Slutgiltigt besked  
om hur studenten kommer att genomföras kan vi antagligen inte ge förrän i maj, när vi 
sett vart pandemin tar vägen och vilka riktlinjer som kommer från myndigheterna.  

Med detta vill vi från skolledningen tacka alla på skolan för det goda arbete  
som gjorts under våren och önska alla en glad påsk!

Till sist vill vi också skicka med en förhoppning och önskan om att  
vi går mot ljusare tider både vad gäller pandemin och livet i övrigt.

Med vänliga hälsningar,

skolledningen på Marks Gymnasieskola 

Pernilla, Markus, Tinah, Laila och Johan
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