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Skolchefen har 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 l, introduktionsprogrammen
Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt nationella program i gymnasiesärskolan ska

inte ha undervisning på distans.

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 uppehållsmm.

För eleverna (21 stycken totalt) på Rh-anpassad utbildning gäller:
Gymnasiesärskolan (l elev) har undervisning som vanligt.
Elever som går i klasserna Rg 1-4 (9 elever)

• Erbjuds undervisning enligt schema på Korridoren samtliga skoldagar dock med skolstart
tidigast klockan 9.

• Undervisningsgmppema

kommer att vara väldigt små och vi kommer att se över

assistansen för att ha så få studerandeassistenter vi kan i omlopp i undervisningen.
Elever som går nationellt program (l l elever) som bor på elevhem eller pendlar

• Samtliga elever i Åk l på nationellt program har undervisning enligt schema samtliga
veckor.

• Åk 2 har distansundervisning varannan vecka med start v 36 och skolförlagd
undervisning enligt schema varannan vecka.

• Åk 3 har distansundervisning varannan vecka med start v 35 och skolförlagd
undervisning enligt schema varannan vecka.

• Åk 2 och Åk 3 elever erbjuds assistentstöd av studerandeassistent i lokaler på Rubens
elevhem (enskilda grupp) alternativt digitalt stöd de veckor som det är distans. De veckor

det är skolförlagd undervisning erbjuds stöd efter behov "som vanligt".
• Vi

kommer

att

minimera

antalet

studerandeassistenter

för

att

ha

så

få

studerandeassistenter vi kan i omlopp i undervisningen.
För att minimera antalet elever som är på Korridoren kommer elever som inte har undervisning

på Korridoren erbjudas samma stöd men på Rubens elevhem (som skolan lånar under en period).
Skollunch kommer att kunna erbjudas att äta på Rubens elevhem eller på Korridoren om behov
finns.

Habiliteringens aktiviteter sker enligt schema och överenskommelse med habiliteringspersonal.
Elever från andra verksamheter som ska använda idrottshallen kommer att hänvisas till att

använda ingång och utgång via idrottshallen istället for huvudentrén.

Precis som tidigare är det viktigt att alla följer FHM riktlinjervid sjukdom eller symptom. Stanna
hemma två dagar efter att symptomen upphört.
Upprop sker som planerat enligt tidigare utskick.
Mer information kommer efterhand.
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