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Fortsatt planering av distansstudier 

Tidigare i veckan gick vi, på smittskydd Västra Götalands rekommendation, över till fulla distans-
studier under vecka 8. Inget meddelande om förlängning har kommit, varför vi nu går tillbaka till 
tidigare rekommendation, där vi har inne 20 procent av eleverna på skolan från och med vecka 9.

Vi har dock gjort vissa mindre förändringar i vår planering, utifrån en analys av hur hårt olika 
klasser och program påverkats av distansstudier senaste året. Detta innebär att vi prioriterar att 
ha inne årkurs 2 och 3 och att vi säkerställer att studiedagar och andra lediga dagar inte påverkar 
tiden eleverna är inne på skolan. Planeringen ser därför ut enligt nedan för ungdomsgymnasiet. 

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogram har som tidigare inga distansstudier.

Vi kommer utöver detta ta in klasser eller grupper för att genomföra praktiska moment eller prov. 
När vi bedömt hur många elever vi kan ha inne samtidigt, har vi utöver antalet elever i respektive 
klass även tittat på hur många som brukar vara frånvarande, under vilka tider på dagen eleverna 
är i skolan samt var i Kunskapens Hus eleverna har verksamhet. Skollunchservicen från skolres-
taurangen fortsätter som tidigare. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta respektive rektor. För information se tidigare utskick 
på vår webb: mark.se/mg/corona

Med vänliga hälsningar, 
skolledningen på Marks Gymnasieskola

Till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola

Period: Undervisning på skolan: Kommentar:

Vecka 9 BA1, EE1, ES1, IN1, NA1, TE1ab

Vecka 10, mån–tis Studiedagar, alla lediga

Vecka 10, ons–fre EK2ab, Lär2, SA2ab, VO2

Vecka 11, mån–tis EK2ab, Lär2, SA2ab, VO2 
BA2, EE2, ES2, IN2, NA2, TE2ab

F.g. veckas klasser är inne för att få 
en hel skolvecka.

Vecka 11, ons–fre BA2, EE2, ES2, IN2, NA2, TE2ab

Vecka 12, mån–tor EK3ab, Lär3, SA3, VO3

Vecka 12, fre EK3ab, Lär3, SA3, VO3 
BA3, EE3, ES3, IN3, NA3, TE3ab

Vissa klasser går in extra på fredag 
för att få en hel skolvecka.

Vecka 13, mån–tor BA3, EE3, ES3, IN3, NA3, TE3ab

Vecka 13, fre Långfredag, alla lediga

Vecka 14 Påsklov, alla lediga
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