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Gymnasiet övergår till distansbaserad 
undervisning 
Jämtlands gymnasieförbund går över till distansbaserad undervisning efter de nya nationella 
rekommendationerna som kom idag 17 mars. Förändringen gäller från och med torsdag 19 
mars, och preliminärt fram till och med den 3 april. 
 
UNDERVISNING 
Onsdag 18 mars: ingen undervisning. All undervisning är inställd för att lärarna ska få tid att 
planera om. 
Torsdag 19 mars: distansundervisningen börjar enligt ditt ordinarie schema. 
 
Dina lärare kommer som vanligt att använda e-post och teams under skol- och arbetstid. Vi vet 
att problem kan uppstå – vi hjälps åt och löser frågor som de kommer. 

• Distansbaserad undervisning kräver att du är tillgänglig under lektionstid enligt ditt 
schema. 

• Om du saknar skolmaterial kontakta din lärare. 
• Om du blir sjuk så sjukanmäler du dig som vanligt. 
• Kom ihåg att ta med skoldator och övrigt material – för att undervisningen fortsätter 

hemma. 
• Se till att du uppdaterar dig med den senaste informationen. Det är viktigt att du håller 

koll och läser information som kommer ut på Teams. Ha kontakt med din mentor. Vi 
uppdaterar regelbundet vår webbplats. 

• APL: Du som går i tvåan och har APL fortsätter tills din praktikperiod är slut. Undantag 
kan förstås finnas beroende vilken typ av APL-plats det gäller och om elev och APL-värd 
finner det lämpligt. Har du frågor kontakta APL-ansvarig; Sara Sandqvist för island, 
Anette Magnusson för trav. 
 

Viktigt att ni jobbar på i samma fart även på distans. Skolan har annars möjlighet att förlänga 
vårterminen och lägga undervisning på helger om det skulle behövas. 
 
ELEVBOENDE 
Elevboendet är fortsatt öppet. Elever kan välja att åka hem under den tiden då vi har 
distansundervisning. Wärdshuset serverar de vanliga antalet mål mat. Hur servering sker 
kommer att bero på hur många som väljer att stanna kvar. 
 
Boende och fritid fortsätter som vanligt med aktiviteter. Vi planerar efter hur många som blir 
kvar – så klart med tanke på smittskydd så det blir aktiviteter här och helst utomhus. 
 
Avgiften för boendet är en läsårsavgift som är utslagen på åtta fakturor. Eftersom vi fortsatt erbjuder 
boende så ger vi ingen rabatt om man väljer att inte nyttja det rum som man hyr.  
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De som åker hem ska anmäla detta till info@wangen.se. Tänk på att vi ska undvika resor och 
att det inte är bra att resa fram och tillbaka under den här perioden. Väljer du att resa hem är 
det nog bra att stanna hemma tills undervisningen är i gång igen. Och så klart vara fullt frisk i 
kontakt med andra och när du kommer tillbaka. 
 
Gällande eventuella besök ska dessa som vanligt anmälas till boendepersonalen som 
godkänner dem först. 
 
SKOLHÄSTAR 
Sportchef organiserar skötsel av skolhästarna tillsammans med stallchefer och övrig personal. 
Om du väljer att vara kvar på skolan och har en passhäst kan du fortsatt ta hand om den. Prata 
med stallansvarig om du vill hjälpa till. Wångens försäkring gäller även utanför skoltid för dem 
som har uppgifter i stallet. 
 
PRIVATHÄSTAR 
För dig som har privathäst på Wången så är det som vanligt; om du åker hem måste du 
antingen ta med din häst eller se till att någon sköter om den. Skötsel av hästen är hästägarens 
ansvar. Kallhyra debiteras för perioder då hästen inte är på Wången för att reservera platsen.  
Mejla till info@wangen.se och tala om i fall du tar hem din häst alternativt vem som tar hand 
om den i din frånvaro. 
 
STUDENTEN 
Vi jobbar för att prioritera er i trean som ska ta examen till våren. Vi har möjlighet att förlänga 
betygsdatum om det skulle behövas. 
 
Inget beslut om studentbalen har kommit ännu. 
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