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SOLNA STAD Kontakt: solna.se/kontaktcenter Organisationsnummer 
Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon: 08-746 10 00 212000-0183 
171 86 Solna Besök: Stadshusgången 2 solna.se 
   
 

Corona/covid-19 
Information till vårdnadshavare och elever i Solna gymnasium 

 
Igår, den 21 januari, gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om gradvis 
återgång till närundervisning på gymnasiet. Den nya rekommendationen gäller från och med 
måndagen den 25 januari till och med den 1 april. Det rådande smittläget är fortfarande 
allvarligt men när smittspridningen nu avtar något menar Folkhälsomyndigheten att det finns 
skäl att gradvis återuppta närundervisning på gymnasiet, beroende på lokalt smittläge.  
 
Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och har samrått med Smittskydd 
Stockholm om det lokala smittläget. Mot bakgrund av detta har skolnämndens ordförande 
tagit beslut om att Solna gymnasium ska bedriva kombinerad när- och fjärrundervisning 
under perioden 25 januari till och med den 26 februari, som ett första steg i en gradvis 
återgång till närundervisning fullt ut. Förvaltningen följer utvecklingen och återkommer om 
nästa steg i återgången. 
 

Kombinerad när- och fjärrundervisning vecka 4-8 sker enligt nedan: 

 

Vecka Närundervisning på plats i 

skolans lokaler 

Fjärrundervisning 

Vecka 4 Åk 1 Åk 2 och 3 

Vecka 5 Åk 3 Åk 1 och 2 

Vecka 6 Åk 2 Åk 1 och 3 

Vecka 7 Åk 1 och 3 Åk 2 

Vecka 8 Åk 2 och 3 Åk 1 

 

Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation är: 

 

➢ praktiska moment som inte kan skjutas upp, 

➢ andra examinationer som inte går att genomföra på distans, 

➢ elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion,  

➢ elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

 

Det innebär för Solna gymnasium att: 

 

➢ elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, har all 

undervisning på plats i skolans lokaler från och med måndag den 25 januari. 

 

➢ elever på yrkesprogrammen barn- och fritid och el- och data, har all undervisning på 

plats i skolans lokaler från och med måndag den 25 januari. 
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Vid fjärrundervisning 

De elever som har fjärrundervisning hänvisas till undervisningsplaneringen i lärplattformen 

It’s Learning. All undervisning sker enligt ordinarie schema via Teams. Elever som behöver 

hämta material eller träffa elevhälsa/speciallärare kan göra det i skolans lokaler. Elever i 

behov av lunch från skolan vid fjärrundervisning ombeds ta kontakt med sin programrektor. 

 

Studiedag måndag den 25 januari 
På måndag den 25 januari är det studiedag för skolans personal. Inga lektioner för eleverna.  

 

 

Med vänlig hälsning, 

Alessandra Wallman, förvaltningschef 

Jonas Egervärn, tillförordnad rektor Solna gymnasium 

 

 

 

 

Vid frågor kring lärplattformen It`s Learning kontakta: 

Anne Melander, Anne.Melander@solna.se 

 

Vid behov av IT-support på elevdatorer kontakta: 

felanmalanIT.SG@solna.se 
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