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Hornavanskolan resten av vårterminen 2020 
I syfte att minska smittspridningen av covid-19 i samhället kommer vi i Arjeplog att fortsätta 
med fjärr- och distansundervisning, med några undantag. 

 

Följande gäller elever för samtliga elever som går första eller andra året: 

Fjärr- och distansundervisningen fortsätter vårterminen ut och någon närundervisning på plats i 
skolan är inte aktuell förrän tidigast vid höstterminens början. 

Ni kommer inte att ha någon skolavslutning, men ni kommer att ha möjlighet att följa treornas 
studentexamen via länk. 

Följande gäller elever för samtliga elever som går tredje året, men inte fordonstestteknik: 

Fjärr- och distansundervisningen fortsätter vårterminen ut om inte annat meddelas. 

Ni kommer att ha studentlunch med personalen och studentexamen i kyrkan den 12 juni. Delta 
bara om ni är helt fria från symtom, håll avståndet till varandra och bjud inte in några gäster. 
Anhöriga och vänner kommer att ha möjlighet att följa avslutningen via länk. Vi vill inte att det 
förekommer folksamlingar utanför skollokalen eller kyrkan i samband med er examen. Ni får 
fira med släkt och vänner i hemmet. 

Följande gäller elever för samtliga elever som går tredje året på fordonstestteknik: 

Ni förväntas befinna er i Arjeplog och vara närvarande på fordonslektionerna från och med 
måndagen 11 maj. I övriga ämnen fortsätter fjärr- och distansundervisningen terminen ut.  

Ni kommer att ha studentlunch med personalen och studentexamen i kyrkan den 12 juni. Delta 
bara om ni är helt fria från symtom, håll avståndet till varandra och bjud inte in några gäster. 
Anhöriga och vänner kommer att ha möjlighet att följa avslutningen via länk. Vi vill inte att det 
förekommer folksamlingar utanför skollokalen eller kyrkan i samband med er examen. Ni får 
fira med släkt och vänner i hemmet. 

 

Vi påminner alla om att stanna hemma när ni är sjuka, samt om att ha en god handhygien. Att vi 
är uthålliga i våra åtgärder är av största vikt för samhällets förmåga att lindra smittan. 

 

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena, 
 
Fredrik Westerlund  Nina Lango 
Utbildnings- och kulturchef  Rektor Hornavanskolan 
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