
Stora delar av Härnösands gymnasium går över till distansundervisning  

På en presskonferens idag meddelade Folkhälsomyndigheten och regeringen att stora delar av 

gymnasieskolan i hela Sverige ska gå över till distansundervisning. 

Det innebär att Härnösands gymnasium från och med måndag den 7 december börjar med 

undervisning på distans på heltid. Beslutet gäller till och med den 8 januari. I vilken form utbildningen 

kommer att bedrivas från och med måndag den 11 januari 2021 vet vi inte idag. 

Beslutet omfattar även att Musik-och kulturskolan. Gymnasiesärskolan och vissa delar av 

introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på plats i skolan. 

Perioden för distansundervisning ligger i anslutning till jullovet. Förhoppningen är att det ska ge bra 

effekt och minska smittspridningen.  

Mer information och särskilda instruktioner om vad som gäller för dig och ditt program kommer i 

Schoolity och via era lärare. I grunden så sker distansundervisningen enligt ordinarie schema. Se till 

att hålla dig uppdaterad på vad som gäller. 

Det finns vissa undantag vad gäller distansundervisning.  Dessa kan vara praktiska moment som inte 

kan skjutas upp, vissa former av prov, examinationer och stöd till elever. 

Matersättning 

Matersättning kommer att betalas ut för de dagar du inte har undervisning i skolan. Du eller din 

vårdnadshavare behöver inte göra någon ansökan för att få matersättningen. Elever som är på 

arbetsplatsförlagd utbildning (APL) får sin ersättning enligt ordinarie rutin. 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen fortsätter som tidigare, kontakta ansvarig lärare för vidare 

information. 

Inackorderade elever ska kontakta Annelie Persson om de väljer att åka till sin hemort för att studera 

på distans. Hon nås på tel. 073-274 54 50 eller mail till annelie.persson@harnosand.se. 

Tack! 

Folkhälsomyndigheten och regeringen berömmer dig som gymnasieelev för det ansvar du tar i denna 

pandemi. De trycker på att perioden med distansundervisning inte är ett förlängt jullov och att det är 

viktigt att du följer de rekommendationer som finns. Stanna hemma och ha så få fysiska sociala 

kontakter som möjligt. Då får det här beslutet bäst effekt och kan minska smittspridningen. 
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