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Järfälla gymnasium



Hej elev vid Järfälla gymnasium! 

I den här presentationen berättar vi om de ytterligare åtgärder vi vidtar efter att en lagändring trätt i kraft.
Planeringen följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten publicerat.

Skoldagen ska kännas trygg och säker för både elever och personal. Under vecka 46 fattade regeringen beslut om en 
lagändring som möjliggör att gymnasieskolor kan gå över delvis till distans om det krävs för att undvika trängsel. 
Det inte ska förekomma mer distansundervisning än vad som är nödvändigt och skolan ska noga överväga andra sätt 
att minska trängsel i skolan.

Vi följer pandemins utveckling och hur detta kan komma att påverka våra verksamheter och anpassar 
åtgärderna löpande därefter. Vi ber dig därför att hålla dig uppdaterade via vår lärplattform Vklass. 

Det du gör, gör skillnad! 



FÖR ATT UNDVIKA TRÄNGSEL GENOMFÖR VI FÖLJANDE ÅTGÄRDER
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• Ett antal undervisningsgrupper tilldelades större klassrum redan från idag måndag den 23/11. 

• Från och med vecka 49 kommer vissa klasser att ha delvis undervisning på distans.

Åk 1 – fortsatt undervisning på skolan fram till vecka 52
Åk 2 – undervisning hemma vecka 50 och 52 enligt klassens schema
Åk 3 – undervisning hemma vecka 49 och 51 enligt klassens schema

Blandade undervisningsgrupper med elever från olika årskurser (exempelvis i-val): 
Undervisning på skolan i kombination med undervisning hemma. Det betyder att den vecka som  
du är skolan har du undervisning i klassrummet tillsammans med din läraren. Den veckan du har 
undervisning hemma arbetar du självstädning med du de uppgifter som läraren förberett för dig.

Introduktionsprogrammen – fortsatt undervisning på skolan
Gymnasiesärskolan – fortsatt undervisning på skolan 

• De tomma salar som blir kvar när ett stort antal grupper har undervisning hemma kommer vi att 
använda till större undervisningsgrupper, som då får två klassrum att sprida sig i. På så vis har vi minskat 
ett stort antal situationer där det kan bli trängsel.
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Matlådor till elever som har undervisning på distans

Järfälla gymnasium erbjuder matlådor till alla våra elever som studerar på distans. Så här gör du:

• Du anmäler till cafeterian om du vill ha matlådor. 

• Du måste anmäla senast på torsdagen veckan innan.

• Vår restaurang gör i ordning dina matlådor som du hämtar ut på fredagen innan du går hem.

• Du visar ditt elevkort både när du anmäler och hämtar ut matlådorna.



Järfälla gymnasium följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att:

• Man ska vara frisk och utan symtom när man är i skolan.  

• Elever och personal ska stanna hemma vid symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. 
Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Vid sådana symtom ska man stanna 
hemma och vid behov kontakta 1177 Vårdguiden. 

• Elever och personal ska precis som alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man ska också vara 
symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. 

• Elev eller personal som insjuknar under skoldagen ska gå hem så snart som möjligt.

• Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

• På Järfälla gymnasium gör vi det till rutin att tvätta händerna innan 
varje lektion och innan du tar din lunch. 

Folkhälsomyndighetens fullständiga råd och information finns på www.folkhalsomyndigheten.se. 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

- en påminnelse



Tillsammans gör vi skillnad!


