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Idag har skolchefen fattat följande beslut gällande förskjutning av skoldagen samt undervisning delvis 

på distans inom gymnasieutbildningen. Besluten omfattar de kommunala gymnasieskolorna i 

Kristianstads kommun. Beslutet om förskjutning av skoldagen gäller fr.o.m. den 20 augusti och beslutet 

om undervisning delvis på distans gäller fr.o.m. den 24 augusti. Båda besluten gäller tillsvidare under 

läsåret 20/21.  

 

Skoldagen ska förskjutas på så sätt att inga ordinarie lektioner får starta före kl. 9.00. APL kommer 

tillsvidare att bedrivas som planerat. 

 

Undervisningen ska delvis ske på distans i årskurs 2 och 3 inom nationella program och tillhörande 

introduktionsprogram (Programinriktat val och Yrkesintroduktion) i gymnasieskolan. Årskurs 2 ska ha 

undervisning på distans varannan vecka fr.o.m. vecka 36. Årskurs 3 ska ha undervisning på distans 

varannan vecka fr.o.m. vecka 35. Årskurs 1, introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och 

Språkintroduktion samt nationella program i gymnasiesärskolan ska inte ha undervisning på distans.  

 

Elever kommer att ges möjlighet att hämta lunch på utsedda kommunala grundskolor och på Södra 

Kasern i centrala Kristianstad under de veckor man har distansundervisning. 

 

Bakgrunden till besluten är rådande pandemi och den risk för ökad smittspridning som bedöms fortsätta 

vara hög i samhället en längre tid framöver. Syftet med besluten är att bidra till att hålla en jämn och 

lämplig nivå på smittspridningen. Genom att förskjuta skoldagen minskar pendlingen till Kristianstad 

under perioden mellan kl. 7.00 och 8.00, en period som har avsevärt mer pendling till och från 

Kristianstad än andra perioder under dagen. Genom att ha undervisning delvis på distans minskar 

pendlingen ytterligare och dessutom skapas bättre förutsättningar för skolorna att hantera åtgärder som 

är nödvändiga för att minska trängsel i de lokaler och utrymmen som riskerar sådan, t.ex. i korridorer, 

skolmatsalar och uppehållsrum. 

 

Christian 4:s Gymnasium kommer att  

 Bedriva undervisning i flera olika skolbyggnader för att minska kontaktytor 

 Undvika aulasamlingar 

 Uppmana elever och personal att tvätta händerna och tillse att möjlighet att göra detta finns i 
våra lokaler 

 Uppmana elever att ta personligt ansvar i möjligaste mån i och kring skolans lokaler 

 Kontinuerligt justera schemat för att i möjligaste mån minska flödet av elever och personal i 
gemensamma utrymmen 

 

Precis som tidigare är det viktigt att alla följer FHM riktlinjer vid sjukdom eller symptom. Stanna 

hemma två dagar efter att symptomen upphört. 

 

Upprop sker som planerat den 19/8 kl 09.00 för åk 1, 10.00 för åk 2 och 11.00 för åk 3.  

 

Mer information kommer efterhand på hemsidan och Unikum. 

 

Skolledningen Christian 4:s Gymnasium 
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