
 
 
 

Skolavslutningar läsåret 19-20 samt vidare information om Corona 
och studier på Östersunds Gymnasium.  

 
Vi har fortsatt en tid med förändringar i skolverksamheten pga Corona pandemin.  
 
Östersunds Gymnasium kommer vidare under maj månad att bedriva studier för våra elever 
och personal på distans i realtid enligt schemat.  
 
Eventuella moment som i kurs kan bedrivas utomhus kan dock bli planerade med enskild 
kurslärare och då i mindre grupper. Som elev behöver du vara lyhörd på kurslärares planering.  
 
Elever som vi har ökad oro kring om hur man klarar sina studier med denna omställning kan vi 
vidare också eventuellt vid tillfälle kalla in mot skolan för utvecklande arbete.  
 
Läsårstider som gäller just nu är att skolavslutning för åk 1-2 planeras till torsdagen den 11 
juni enligt tidigare läsårsplanering och datum.  
 
Läsårstiderna för studenter i åk 3 är satt med student ceremoni till fredagen den 12 juni. Alltså 
nytt reviderat datum till elevernas sista arbetsdag enligt läsårets utsatta planering och 
arbetsdagar. Eventuella mottagningar inom familj och av elev kan då planeras till fredagen den 
12 juni. Detta datum är samplanerat med övriga gymnasieskolor i Östersund.  
 
Så som situationen är nu så är det svårt att se hur smittspridningen kommer vara i juni men vi 
som skola kommer att ta höjd för säkerhet och enligt Folkhälsomyndigheten vilket i stor 
utsträckning kan komma att påverka våra avslutningar. Vi vill planera för fina avslutningar för 
alla våra elever men jag vill nu tidigt gå ut med att vi också ser en stor osäkerhet om hur 
studenten och avslutning för åk 1-2 kan komma att se ut i år.  
 
Vi planerar just nu lokalt i Östersund och på våra gymnasieskolor om hur vi tillsammans ska 
kunna göra i frågan om avslutnigar, så mer information kommer komma. Jag hoppas det finns 
förståelse och tålamod i denna fråga då vi vill få till det bra för våra elever men också enligt en 
säker och trygg avslutning.  
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