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Information om fortsatt delvis distansundervisning och student 2021
Det är imponerande att se hur elever och lärare har arbetat mycket medvetet med att
öka måluppfyllelsen. Vi ser också att andelen vaccinerade i samhället i stort ökar.
Trots detta ser vi fortsatt smittspridning bland ungdomar i gymnasieåldern i regionen.
Eftersom skolan har små klassrum och ett mycket högt elevantal i förhållande till antalet
klassrum, har vi lagt mycket tid på att undersöka möjligheten att använda andra lokaler.
Vi har också undersökt om det går att förlägga undervisningen på andra tider, som skulle
möjliggöra att hålla avstånd och minska smittspridning. Slutsatsen är att kvalitet skulle
påverkas mycket negativt på andra sätt, av att flytta elevgrupper till andra lokaler eller
ändra tid och upplägg för lektionerna.
Beslut har därför tagits av huvudman att fortsätta med undervisning i halvklasser på
distans resten av terminen. Matlådor kan beställas enl. tidigare information.
Detta gäller terminen ut om inget annat meddelas:
• v 18, 20, 22: B-grupper har undervisning på plats i skolan, A-grupper undervisning på
distans. IMA, IMS, SP20, SP19, SP18 på plats i skolan.
• v 19, 21, 23: A-grupper har undervisning på plats i skolan, B-grupper undervisning på
distans. IMA, IMS, SP20, SP19, SP18 på plats i skolan.
Vissa examinationer kommer kunna genomföras på plats i skolan under mycket strikta
former utifrån smittskyddsperspektiv.
Särskilt schema kommer att finnas för studentdag och avslutning m.m.

Studentdagen 4/6
Årets studentfirande kommer inte att ske på vanligt sätt med stor publik. Efter
förtydligande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kommer vi att erbjuda ett
begränsat antal särskilt inbjuden publik att möta våra studenter. Vi erbjuder två
anhöriga per student, som kan möta våra studenter på skolgården enligt ett
strikt schema. Särskild information om detta kommer att läggas på hemsidan.
Vi ber alla övriga att följa årets studentutspring via våra digitala kanaler så att
vi kan ge möjlighet till inbjudna att hålla avstånd och följa riktlinjer i syfte att
hålla nere smittspridningen.
Nu håller vi i och håller ut. En ljusnande framtid hägrar. Vi på Österåkers
gymnasium önskar er en trevlig Valborg!
Mvh
Rektor Annika Weimer
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