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

Igår, den 23 februari, gick Region Stockholm ut med en rekommendation om undervisning 

på distans för regionens gymnasieskolor under vecka 10. Bakgrunden är att motverka 

smittspridning i kölvattnet av sportlovet. 

 

Mot bakgrund av detta har skolnämndens ordförande tagit beslut om fjärrundervisning för 

samtliga årskurser och klasser på Solna gymnasium under vecka 10, från och med den 8 

mars, till och med den 12 mars. 

 

Beslutet ersätter tidigare beslut om kombinerad när- och fjärrundervisning för vecka 10.  

 

Detta innebär: 
 

Fjärrundervisning vecka 10 för samtliga årskurser och program 
 

Fjärrundervisning vecka 10 för samtliga årskurser och program, det vill säga 

fjärrundervisning även för elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, 

samt elever på yrkesprogrammen barn- och fritid och el- och data. 

 

Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation är: 

 

➢ praktiska moment som inte kan skjutas upp, 

➢ andra examinationer som inte går att genomföra på distans, 

➢ elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

 

Kombinerad när- och fjärrundervisning vecka 11-13 enligt nedan 
 

Vecka Närundervisning på plats i 

skolans lokaler 

Fjärrundervisning 

Vecka 11 Åk 1 och 3 Åk 2 

Vecka 12 Åk 2 och 3 Åk 1  

Vecka 13 Åk 1 och 2 (fredag lov) Åk 3 (fredag lov) 

Vecka 14 Påsklov Påsklov 
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Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation är: 

 

➢ praktiska moment som inte kan skjutas upp, 

➢ andra examinationer som inte går att genomföra på distans, 

➢ elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. 

 

Detta innebär nedanstående undantag på Solna gymnasium: 

 

➢ elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, har all 

undervisning på plats i skolans lokaler vecka 11-13. 

 

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

plats i skolans lokaler vecka 11-13. 

 

 

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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