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Distansstudier Från och med måndag vecka 48 bedrivs skolförlagd undervisning endast för 

en årskurs i taget.  
Vecka 48: år 3, vecka 49: år 2, vecka 50: år 1 och IM, vecka 51: år 3, vecka 
52: all undervisning på distans.  
Restriktivt kan undantag beviljas av rektor.  
Möjlighet finns att hämta matlådor. Information finns på Itslearning i 
kursrummet ”Lunch”.  

Covid-19 positiva elever Följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsmyndighetens instruktioner 
kring att omgående meddela elevens rektor och mentor vid konstaterad 
smitta samt följa alla övriga riktlinjer.  
Rektor har dialog med smittskyddsenhet när det finns fler bekräftade fall i 
samma klass. Vid beslut om att klassen övergår helt till distansundervisning 
gäller detta även de lärare som varit i kontakt med klassen/gruppen. När 
rektor får information om bekräftade fall görs en kartläggning i enlighet 
med riktlinjer från VG-regionen.  

Personal Följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsmyndighetens instruktioner 
kring att omgående meddela närmaste chef vid konstaterad smitta samt 
följa alla övriga riktlinjer. 
Distansarbete rekommenderas i den mån verksamheten tillåter det och i 
dialog med närmaste chef. Verksamhetschef och rektor ansvarar för att 
säkerställa bemanning av olika yrkeskategorier.  

Transporter till och från 
skolan 

Kontakt med Västtrafik finns. Kontinuerlig dialog kring vilka linjer som är 
extra belastade. Uppmana till att gå, cykla, samåka med vårdnadshavare 
m.m. 

Klassrumssituationen I den mån det är möjligt används dubbla salar till stora klasser.  
Möblera så utspritt som möjligt. Lärarna tänker igenom hur man minimerar 
antalet möten i klassrummet, tex genom fasta platser och basgrupper. 
Lärarna uppmanas att öppna fönster och vädra efter 30 minuter samt vid 
lektionens slut. Eleverna uppmanas att hålla sig till sin klass så långt som det 
är möjligt. Påminn om att tvätta händerna och hålla avstånd. 

Idrottsundervisning Fler omklädningsrum har gjorts tillgängliga. Anpassa undervisningen med 
lämpliga aktiviteter. Uppmana till aktiviteter utomhus. 

Frånvarande elever Användning av lärplattform. Vid elevers frånvaro p.g.a sjukdom eller 
symptom är det extra viktigt att göra material tillgängligt via lärplattformen. 
Lärare har ingen skyldighet att fjärrsända den skolförlagda undervisningen.  

Större samlingar Inga samlingar utöver klassundervisning.  

Matsal Anpassningar har gjorts i form av färre antal platser, markeringar i golv, 
handsprit m.m. Alla ansvarar för att hålla lunchtiderna.  

Korridorer Uppmana elever att undvika samling i korridorer. Undvik att gå i bredd och 
håll till höger. I möjligaste mån och vid behov lämnas klassrumsdörren 
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öppen. Skyltar och markeringar som uppmanar till att hålla avstånd och 
tvätta händer.  

Toaletter Städningen är utökad. 

Café Plexiglasskärm i kassan. Handsprit. Golvmarkeringar. Utökad städning. 

Servicecenter Ärenden skall om möjligt lösas via mail eller telefon. Plexiglas i luckorna.  

Bibliotek Möbleringen är halverad för att skapa distans. Möbler får inte flyttas runt. 
Plexiglas sätts upp i biblioteksdiskarna.  

Möten Alla möten skall ske digitalt. Enskilda möten med elever är undantagna. 
Anpassa lokal och håll avstånd. Övriga undantag beviljas av rektor.  

Information Affischer, information på lärplattform och hemsida uppdateras 
kontinuerligt. Skolsköterskor stöttar med information och utbildning.  

APL Utgångspunkten är att eleven följer de riktlinjer och anpassningar som 
gäller på respektive arbetsplats. Ansvarig lärare på skolan för en dialog med 
handledaren på arbetsplatsen om ytterligare åtgärder är nödvändigt med 
anledning av Covid-19. 

Studieresor Studieresor skall inte genomföras. 

Arbetsrum Lärare uppmanas i att förlägga sin planeringstid hemma om möjligt. 
Lokalvård säkerställer att handsprit finns i arbetsrum, personalrum, 
kopieringsrum, verkstäder och labsalar. 

Personalrum/Personalmatsal Sitt endast vid varannan plats. Undvik trängsel. Försök om möjligt att ta dina 
raster när trängseln är mindre.  

 


