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

Folkhälsomyndigheten informerade under förra veckan att de nationella
rekommendationerna för undervisning i gymnasieskolan, som gäller till och
med den 1 april, inte kommer att förlängas då situationen ser olika ut i landet.
Region Stockholm meddelade samtidigt att regionen är inne i en tredje våg av
covid-19 med hög smittspridning i samhället. Regionen bedömer läget som
mycket allvarligt och Smittskydd Stockholm har meddelat att varje huvudman
ska bedöma vad som kan göras för att minska alla former av trängsel i skolan.
Mot bakgrund av detta har skolnämndens ordförande fattat beslut om att Solna
gymnasium fortsatt ska bedriva kombinerad när- och fjärrundervisning även
efter påsklovet, till och med den 30 april. Beslutet kan komma att förlängas om
grund för beslutet kvarstår.
Kombinerad när- och fjärrundervisning vecka 15-17 sker enligt nedan:
Vecka

Närundervisning på plats i
skolans lokaler

Fjärrundervisning

Vecka 15

Åk 2 och 3

Åk 1

Vecka 16

Åk 1 och 3

Åk 2
Obs - Åk 2 på plats i skolans
lokaler onsdag 21/4
Obs - Samhällsprogrammet åk 2 på
plats i skolans lokaler fredag 23/4

Vecka 17

Åk 2 och 3

Åk 1
Obs - Åk 1 på plats i skolans
lokaler tisdag 27/4
Obs - Åk 1 på plats i skolans
lokaler fredag 30/4
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Undantag
Vissa elevgrupper bedöms av olika skäl ha behov av undantag och ges därför
undervisning på plats i skolans lokaler alla dagar. Dessa elevgrupper är
följande:
➢ elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion,
har all undervisning på plats i skolans lokaler.
➢ elever på yrkesprogrammen barn- och fritid och el- och data, har
all undervisning på plats i skolans lokaler.
Undantag görs även för:
➢ praktiska moment som inte kan skjutas upp,
➢ andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
➢ elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
Elever i behov av särskilt stöd
Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med ansvarig rektor.
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.
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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