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Planering fram till sommarlovet 

Under gårdagen gick smittskydd i Västra Götaland ut med nya riktlinjer kring andelen elever  
som kan vara inne på skolan. De nya riktlinjerna innebär en ökning från 50 till 66 procent eller  
två tredjedelar:

”Högst två tredjedelar av gymnasieskolans elever kan vara på plats samtidigt. 
Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser  
bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, indi-
viduellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå 
har närundervisning, är inte inräknade i dessa två tredjedelar. Det epidemio-
logiska läget kan variera mellan enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser 
med mer distansundervisning kan behövas.”

Marks Gymnasieskola har under hela pandemin valt att hålla sig strikt till de riktlinjer som smitt-
skyddsmyndigheterna utfärdat. Vi vet samtidigt att många i Marks kommun upplever att smittan 
ökar och många känner någon i sin närhet som blivit sjuk. Det kan i det sammanhanget framstå 
som märkligt att skolan då ökar andelen elever. Samtidigt ser vi att de som varit smittade har varit 
utspridda mellan olika klasser och årskurser på skolan. Många av de fall vi känner till har smittats 
under tiden de haft distansstudier och i de fall vi sett att en större grupp elever i samma klass 
smittats har vi valt att låta den klassen vara hemma till situationen klarnat eller stabiliserats.  
Detta skedde så sent som denna vecka med klasser på teknik- och ekonomiprogrammet. 

Vi gör därför bedömningen att vi kan ta in två årskurser i taget fram till sommaren, men det är 
viktigt att både elever och vårdnadshavare följer nedanstående riktlinjer så att skolan kan vidta 
åtgärder om smittläget förändras.

• Gå bara till skolan om du känner dig helt frisk!

• Följ riktlinjerna kring familjekarantän om någon i din familj blivit smittad!

• Anmäl till din mentor om du testat positivt för covid-19. Om du varit på skolan 48 timmar eller  
senare efter det att du fick symtom kommer skolan smittspåra och sända ut information till  
berörda. I annat fall är informationen viktig för oss i arbetet med att följa utvecklingen på skolan.

Om skolan märker att vi får kluster av smitta i klasser eller grupper kommer vi efter samråd med 
covid-samordnare och smittskydd låta enskilda klasser ha distansundervisning.

För oss har det även varit viktigt att få en framförhållning i planeringen fram till sommaren. Vi har 
därför lagt en plan som sträcker sig till sommaravslutningen. Vi har som ambition att hålla denna 
plan även om det sker mindre förändringar i rekommendationer och riktlinjer.

Till elever, vårdnadshavare och personal på Marks Gymnasieskola

http://marksgymnasieskola@mark.se
http://www.marksgymnasieskola.se
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Period: Undervisning på skolan: Distansundervisning:

Vecka 18 Alla åk 3+1 Alla åk 2

Vecka 19 Alla åk 3+2 Alla åk 1

Vecka 20 Alla åk 3+1 Alla åk 2

Vecka 21 Alla åk 3+2 Alla åk 1

Vecka 22 Alla åk 3+1 Alla åk 2

Vecka 23 Alla åk 3+2 Alla åk 1

Planering av distansundervisning

Som tidigare har gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen all sin undervisning på skolan.

Information angående studenten

Folkhälsomyndigheten gick under veckan även ut med information om vilka riktlinjer som gäller för 
studenten. Utifrån dessa riktlinjer bedömer vi att vi kan genomföra studentfirandet den 10 juni under 
följande förutsättningar:

• Klassvis utspring fördelat under dagen.

• Begränsning av antalet anhöriga som tar emot utanför skolan till två personer per elev.

• Klassvisa aktiviteter i skolan innan utspringet.

I stora drag innebär detta att vi genomför studenten på samma sätt som föregående år. Vi kommer skicka 
information med exakta tider och detaljinformation till berörda familjer runt den 10 maj.

Med vänliga hälsningar,

Skolledningen Marks Gymnasieskola

http://marksgymnasieskola@mark.se
http://www.marksgymnasieskola.se

