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

Med anledning av Folkhälsomyndighetens information och rekommendation, igår den 3 

december, går Solna gymnasium över till undervisning på distans från och med måndag 

den 7 december.  

 

Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Myndigheten 

understryker även vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden, gällande 

bland annat att hålla avstånd, även på fritiden. 

 

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Därför har skolnämnden tagit 

beslut om att Solna gymnasium från och med måndag den 7 december, kommer att bedriva 

all undervisning på distans och inte i skolans lokaler. Beslutet gäller till och med den 6 januari 

2021. 

 

Solna gymnasium är väl förberett för undervisning på distans utifrån tillgång och vana att 

arbeta med digitala verktyg. Skolan bedrev undervisning på distans under våren med 

anledning av pandemin, och vi tar med oss viktiga lärdomar från den tiden nu när vi återgår 

till fjärrundervisning. 

 

Alla elever uppmanas att idag, den 4 december, ta med dator, laddare och läromedel hem. 

Elever som inte är i skolan idag kan naturligtvis hämta sina läromedel under kommande 

vecka. 

 

Från och med måndag den 7 december till och med den 18 december, hänvisas skolans 

elever till undervisningsplaneringen i lärplattformen It’s Learning. All undervisning kommer 

att ske enligt ordinarie schema via Teams.  

 

Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation är: 

 

➢ praktiska moment som inte kan skjutas upp, 

➢ nationella prov, 

➢ andra examinationer som inte går att genomföra på distans, 

➢ elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion. 

 

Det innebär att elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, ska gå till 

skolan som vanligt på måndag.  
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Elever i behov av lunch från skolan ombeds ta kontakt med sin programrektor. 

 

Skolan kommer vara öppen under den här perioden med administration och ledning på 

plats.  

 

Elever som behöver hämta material eller träffa elevhälsa/speciallärare kommer också kunna 

göra det i skolans lokaler.  

 

Att tänka på: 

 

➢ Du som elev i Solna gymnasium ska från och med den 7 december delta i 

undervisningen hemifrån. Du förväntas ta ansvar för din skolgång och tillsammans 

med skola, lärare och mentor på bästa sätt säkerställa att du tillgodogör dig din 

utbildning. Samma regler för skolnärvaro i förhållande till studiestöd via CSN gäller 

vid undervisning på distans som för undervisning i skolans lokaler.  

 

➢ Du som vårdnadshavare förväntas ta ditt föräldraansvar och stötta ditt barn. Dels i 

att förstå allvaret i situationen och dels för att säkerställa att ditt barn deltar i 

undervisningen hemifrån och tar ansvar för sin studiesituation.   

 

 

 

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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