
TIDER FÖR UNDERVISNINGEN I HÖGSTADIET UNDER RESTEN AV 2020 OCH BÖRJAN AV 2021 
 
Sista tillfället för undervisningen i högstadiet för höstterminen och år 2020 är lördagen den 12 
december. Och då gäller samma tider och villkor som hittills under hösten, dvs klass 7 mellan kl 10:00 
och 12:00, klass 8 mellan kl 12:30 och 14:30 och klass 9 mellan kl 15:00 och 17:00 (klass 9 kommer 
inte kunna ha någon mässa denna dag pga att kyrkan är bokad under seneftermiddagen). 
 
När vi sedan börjar vårterminen 2021 gäller för januari och februari 2021 de datum som vi redan 
tidigare har informerat om, nämligen 
 
- lördag den 16 januari, 
- lördag den 30 januari,  
- lördag den 13 februari. 
 
För dessa lördagar gäller fortsättningsvis samma tider som under höstterminen, dvs klass 7 mellan 
kl 10:00 och 12:00, klass 8 mellan kl 12:30 och 14:30 och klass 9 mellan kl 15:00 och 17:00 med 
efterföljande mässa i kyrkan kl 17:15-18ca - en mässa som, likt mässorna under eftermiddagarna på 
hösten har varit, är en söndagsvigiliemässa, dvs den därpå följande söndagens mässa (dvs uppfyller 
söndagsplikten, även om den nu inte gäller under pandemin). 
 
Lördagen den 27 februari är det ingen undervisning för klasserna 7 och 8. Dessa samlas igen nästa 
tillfälle lördag den 13 mars igen.  
 
DÄREMOT börjar klass 9 sitt vinterlägret på stiftsgården Marielund på Ekero lördagen den 27 
februari på eftermiddagen, och det håller på t o m onsdag 3 mars, dvs som också tidigare 
meddelats. Mer information om det kommer till niorna och deras föräldrar under februari månad. 
 
Vi fortsätter alltså att hålla undervisningen åtskild mellan de olika årskurserna också under början 
av nästa år. På så sätt kommer vi att klara regeringens och Folkhälsomyndighetens ännu gällande 
rekommendationer om max 50 personer vid offentliga arrangemang. Då varje årskurs är helt ensam 
här under "sin tid" har ungdomar och kateketer gott om utrymme att sprida ut sig på. Det betyder att 
vi som grupprum kan använda flera rum som normalt sett brukas som vanliga/stora konferensrum. 
Detta möjliggör en god social distansering under hela tiden som undervisningen sker. 
 
När vi har resonerat  om hur vi ska göra med undervisningen vid en fortsatt och t o m som nu ökad 
smittspridning i samhället, har vi bestämt oss för att fortsätta att genomföra den rent fysiskt som 
hittills under terminen så länge grundskolorna också håller öppet. Ur smittsynpunkt menar vi att vi 
här i församlingen, p g a att en årskurs är ensam i alla våra stora, luftiga lokaler, faktiskt erbjuder en 
säkrare och mindre tätbefolkad miljö än vad som är fallet i skolorna. 
 
Skulle pandemin ytterligare förvärras och grundskolorna stängas har vi en ny situation, där vi då får 
ta ställning till övergång till digital undervisning. Men tills vidare, så länge grundskolorna är öppna, 
anser vi oss kunna upprätthålla undervisningen med alla de säkerhetsåtgärder vi har vidtagit. Jag 
beklagar samtidigt att vi inte kan samla alla årskurserna till en gemensam mässa som vi tidigare har 
brukat, men så är nu läget. Vi ber och hoppas på en snar förändring. 
 
Niornas vinterlägret på Marielund kommer också att kunna genomföras på ett ur smittsynpunkt 
säkert sätt. Lokalerna för undervisning och måltider på Marielund är sedan förra våren anpassade till 
behovet av distans och vi kommer bara att vara vår grupp - max 50 personer inklusive kateketer och 
ansvariga - på plats. Mer information om det alltså senare.  
 



När det gäller undervisningstillfällena under senare delen av våren, fr o m mars månad 2021, så 
gäller tidigare meddelade datum, som ni fått i infon i samband med registreringen i höstas, som står 
i Eugeniabladet och på församlingens hemsida, så länge inget annat sägs.  
 
När det gäller tiderna för dessa dagar för respektive klass ber jag att få återkomma om huruvida de 
kommer fortsätta vara uppdelade som hittills, eller om vi då kommer kunna återgå till att samla alla 
högstadiets årskurser kl 10. För säkerhets skull kan ni hålla båda alternativen (dvs både kl 10 och 15) i 
era kalendrar så länge. Jag återkommer innan februari månads utgång med preciseringar där. 
 
SJÄLVKLART gäller för varje undervisningslördag, liksom för lägret i februari-mars, att ni ska hålla era 
ungdomar hemma om de uppvisar minsta förkylningssymptom av det slag som 
Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm anger också kan indikera en coronainfektion. Det gäller 
också för oss ansvariga att vi håller oss hemma och inte kommer om vi känner så. Jag påminner er 
också om de familjekarantänsregler som gäller för Region Stockholm - dvs om ngn i ert hushåll testar 
positivt för covid-19 är övriga i hushållet skyldiga att stanna hemma sju dagar från testtillfället för 
den positive. Dvs då håller ni också era ungdomar hemma från undervisningen om de ingår i en 
familjekarantänsvecka, så att säga. 
 
Om vi följer alla dessa alltjämt gällande restriktioner är det min förhoppning att vi ska kunna fortsätta 
under någorlunda normala omständigheter. För ev frågor eller kommentarer är det bara att maila 
mig på thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
 
Mvh 
 
p. Thomas 
Konfirmationspräst och övergripande ansvarig för högstadiets undervisning, S:ta Eugenia 
 

 
__________________________________________ 
Pater Thomas Idergard S.J. 
S:ta Eugenia Katolska församling 
Kungsträdgårdsgatan 12 
SE-111 47 Stockholm 
Sweden 
+46-(0)8-505 780 17 (telephone) 
thomas.idergard@sanktaeugenia.se 
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