Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skola
Regeringen har beslutat om att skolor som är öppna som vanligt ska få möjlighet till
mer flexibla lösningar när det behövs. Skolor kan till exempel erbjuda
distansundervisning eller förlänga terminen.
Riksdag och regering har fattat beslut om flera tillfälliga bestämmelser som syftar till
en flexibilitet i skolverksamheten under corona pandemin.
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara
uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både
lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra
symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt.
Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man
känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan
återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan
de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
Mer information gällande gymnasieskolan och anpassningar i undervisningen finns
på Skolverkets och Folkhälsomyndighetens hemsidor.
Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-s
kolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-haller-oppet-eller-behover-sta
nga-pa-grund-av-coronapandemin#Text3
Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/c
ovid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covi
d-19/

Västsvenska gymnasiet:
Västsvenska gymnasiet har anpassat verksamheten som skall bedrivas i skolan
utifrån de riktlinjer och förslag som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.
● Ökat avstånd mellan sittplatser i klassrum och övriga utrymmen på skolan.
● Fler in- och utgångar till skolans lokaler hålls öppna (3 istället för 1).
● Alla elever är inte samtidigt på skolan (mycket halvklass undervisning).
Främst Åk 2 och 3 kommer ha viss del uppgifter de ska göra hemifrån.
● Matkort kommer att fungera överallt (som i våras under fjärrundervisningen)
så lunch kan köpas både nära skolan och nära hemmet det dagar man utför
uppgifter hemifrån.
● Schema förskjutning för att inte alla skall ha rast samtidigt på skolan. Elever
uppmanas att gå ut under rasterna.
● Individuella lösningar kommer erbjudas där behov finns att anpassa pga
smitta, symtom riskgrupp etc.
● Lokaler vädras oftare / klassrum under raster.
● Några klassrum öppna under rast för att minska antal elever i öppna ytor.
● Viss verksamhet kommer förläggas utomhus i den mån det är möjligt.
● Aktiviteter som inkluderar närkontakt undviks.
● Plexiglas skydd kommer sättas upp där behov finns.
● Ingen försäljning i skolcafet kommer ske för att undvika onödig köbildning.
● Toaletter kommer att städas flera gånger under skoldagen. Övriga utsatta
områden kommer städas oftare än vanligt.
● Handsprit kommer finnas tillgängligt på flera ställen i skolan och även i varje
lektionssal.
● Föräldramöte kommer ersättas med personlig kontakt via telefonsamtal från
elevens mentor.
● Elever och personal kommer informeras om vikten av att alla tar ansvar för att
minska smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens och skolans
interna riktlinjer. Skriftlig information finns uppsatt på skolan.
● Elever eller personal som är på skolan och utvecklar symtom under
skoldagen kommer sändas hem.
● Elevhälsa finns tillgänglig dagligen på skolan.
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