Planerat upplägg av undervisning vecka 5-13 vid Järfälla gymnasium,
för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendation
__________________________________________________________________________________
Hej elev och vårdnadshavare,
Återkommer här med information om hur vi beslutat möta regeringens och Folkhälsomyndighetens
rekommendation efter presskonferensen den 21 januari 2021.
Utifrån det nuvarande epidemiologiska läget avseende covid-19 rekommenderas gymnasieskolor att fortsätta
bedriva distans- eller fjärrundervisning ytterligare en tid, till att börja med till och med den 1 april 2021.
Introduktionsprogram och gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen.
För att ändå gradvis börja återgå till närundervisning även för övriga elever villkorar Folkhälsomyndigheten
rekommendationen med att varje elev bör ha minst 20 % närundervisning från och med den 25 januari. Det
innebär att maximalt 80 % av den totala undervisningen för dessa elever bör ges i form av fjärr- eller
distansundervisning. Huvudmannen bör planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög
beläggning och trängsel i lokalerna.
Det betyder följande:
 Elev på gymnasiesärskolan:
Från måndag 25/1: Fortsatt undervisning på skolan.
 Elev på introduktionsprogram:
Från måndag 25/1: Fortsatt undervisning på skolan.
 Elev i åk 1-3 högskoleförberedande program + yrkesprogram:
Från måndag 1/2 2021: Fortsatt undervisning på distans, med styrd årskursvis närundervisning, enligt nedan,
till och med den 1/4 2021.
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ÅRSKURS:

 Matlådor till elever som har undervisning på distans
Vi fortsätter att erbjuda matlådor till alla våra elever som studerar på distans.
Så här gör du:
o Du skickar ett e-post till kökschef micael.sandell@jarfalla.se senast onsdagen
o I e-postet skriver du ditt telefonnummer, vilken dag du vill hämta dina matlådor och om du
önskar vegetariskt alternativ eller specialkost.
o Du måste anmäla senast på onsdagen innan du vill hämta ut dina matlådor.
o Vår restaurang gör i ordning dina matlådor som du hämtar ut i cafeterian på fredagen.
o Du visar ditt elevkort både när du hämtar ut matlådorna.

Bästa hälsningar
Mariella
med personal
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