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Information från skolan 2021-02-24 
 
Kristianstads kommun följer regeringens och olika myndigheters rekommendationer som 
tillsvidare innebär att samtliga elever ska ha närundervisning på skolan i viss omfattning 
samtidigt som endast omkring en tredjedel av eleverna är på sin skola samtidigt. Vidare 
bedömer Kristianstads kommun att det nu är viktigt att avgångseleverna i årskurs 3 får så 
mycket närundervisning som möjligt. 

Undervisningen på kommunens gymnasieskolor ska därför bedrivas på distans under vecka 9 
och därefter enligt följande fr o m vecka 10 (fr o m 8 mars) och läsåret ut. Ändras 
rekommendationerna på så sätt att andelen av eleverna som är på sin skola samtidigt kan öka 
så kommer distansundervisningen minska för alla årskurser.  

Elever på programmen Individuellt alternativ är undantagna och ska, precis som tidigare, 
ha undervisning på skolan. Detta innebär att riksgymnasiets egna grupper Rg1-4 kommer att 
ha undervisning och stöd från studerandeassistenter som vanligt under veckorna 9-24. 
 
Årskurs 1 har närundervisning veckorna 11, 16 och 21 och distansundervisning övriga veckor. 

Årskurs 2 har närundervisning veckorna 13, 18 och 23 och distansundervisning övriga veckor. 

Årskurs 3 har närundervisning veckorna 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22 och 24 och 
distansundervisning övriga veckor. 

Riksgymnasiets elever som går nationella program och har behov av insatser från 
studerandeassistenter kommer även fortsättningsvis att kunna få det även om de har 
distansundervisning.  
 
För riksgymnasiets elever (som är på elevhemmen) som går nationella program och som 
enligt ovanstående beslut förväntas vara i skolan men av olika anledningar inte är det, så kan 
man få stöd av studerandeassistent med de uppgifter som finns i Google classroom eller 
Unikum. 
 
 
Habiliteringen kommer att fortsätta med sina insatser tillsvidare. Habiliteringsbad är dock 
inställt. 
  
Elevhemmen har öppet som tidigare även för elever som har distansundervisning tills annat 
meddelas. 
 
 
Tony Ivarsson Almedina Kovacevic 
Rektor  Arbetsledare 
 

 


