Österåkers gymnasium
2021-02-11

Österåkers gymnasium fortsätter med delvis
distansundervisning 15-27/2
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendation gäller att
undervisningen vid nationella program i gymnasieskolan ska bedrivas som en
kombination av distansundervisning och närundervisning.
Beslut är nu taget att Österåkers gymnasium fortsätter med delvis
distansundervisning från och med den 15 februari fram t o m sportlovet.
Därefter tas nya beslut av huvudman.
Elever som har svårigheter att arbeta hemifrån, får undervisning i skolan hela
tiden. Målet är att successivt återgå till närundervisning, efter att läget i
regionen förbättras. Beslutet tas genom en avvägning mellan olika aspekter.
Läget för smittspridningen i Österåkers kommun följs noggrant av
kommunens styrgrupp.
Vi har också sett att distansundervisningen, nu när den pågått länge, är
påfrestande för allt fler av våra elever. Därför kommer vi att öka tid och
möjligheter för lärare att kalla elever för stöd med att komma ikapp och få
extra stöttning på måndag eftermiddag. Läraren kallar då enskilda elever eller
grupper av elever.
Detta gäller 15-27/2:
Ordinarie undervisning bedrivs i halvklass, för information om gruppindelning
kontaktas mentor.
• Vecka 7-8: Alla årskurser halvdistans, dvs halva klasserna på plats i skolan
och resterande följer undervisningen hemifrån.
B-grupper har närundervisning v 7
A-grupper har närundervisning v 8
Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med särskilda behov inom
autismspektum (SP) samt elever på introduktionsprogrammen (IMA och IMS)
undervisas på plats i skolans lokaler.
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Examinationer och praktiska moment på skolan
Prov kan genomföras i helklass och praktiska moment i kurser kan genomföras
om skolans ledningsgrupp godkänt detta.
Elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar
Elever på de nationella programmen som av olika skäl behöver vara i skolans
lokaler för att delta i undervisningen kontaktar biträdande rektorer Per Nylund
för SA/TE eller Daniel Ålund för EK/NA.
Beställning av lunch
För de elever som önskar hämta matlåda i Hacksta matsal ska beställa genom
att maila måltidsenhetens funktionsbrevlåda. Rutiner enligt nedan.
Eleverna kan beställa på hackstakoket@osteraker.se
Senast klockan 09.00 för avhämtning dagen efter och att de i sin beställning
skriver:
 Namn
 Klass
 Ev. Allergi.
 När de vill hämta (mellan 08-15)
Övrig info:
Eleverna kan även ha en dialog med köket om de inte kan komma en dag och
vill hämta två matlådor istället osv.
Till sist vill vi påminna om att det är viktigt att vi försöker ha tålamod och ha
förståelse för alla insatser som görs för att minska effekterna av denna
pandemi. Utbildning och sociala sammanhang är mycket viktigt för välmående
såväl för våra ungdomar, som för oss vuxna i samhället.
Med vänliga hälsningar
Annika Weimer
rektor
E-post: annika.weimer@osteraker.se
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