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Information till vårdnadshavare inför
läsårsstarten 20/21, med anledning av
covid-19
Med anledning av covid-19 och skolstarten finns en viss oro kring ökad smittspridning
i våra skolor och förskolor.
Vi inom sektor lärande uppmanar till att fortsatt följa de nationella
rekommendationerna och råden från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och MSB och
håller oss löpande uppdaterade med aktuell information.

Kommunens förskolor och skolor är öppna som vanligt
Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka elever stannar
hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Barnen ska stanna hemma
så länge hen har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
För barn/elever i våra verksamheter gäller samma riktlinjer som under
vårterminen:
Gå till förskolan/skolan när du är frisk - stanna hemma när du är sjuk!
Barn/elever ska stanna hemma från förskola/skola om de:
1. är av sjukvården konstaterat sjuk i covid-19. Då ska smittskyddsläkares anvisningar följas.
2. är friskt men delar hushåll till någon som är sjuk i covid-19 och har fått anvisningar från
smittskyddsläkare att stanna hemma. OBS: Om barnet/eleven inte har fått några anvisningar
från smittskyddet och är symtomfri ska hen gå till förskola/skola.
3. är friskt men delar hushåll med någon som har testats för covid-19 och som väntar på
provsvar.
4. känner dig sjuk med något eller flera av följande symptom: feber, hosta, andningspåverkan,
snuva, halsont, huvudvärk, illamående och muskel- och ledvärk. Då ska barnet/eleven
sjukanmälas till skolan eller förskolan. Det gäller även vid lätta symptom och då bör
vårdnadshavare eller eleven själv klassföreståndare för dialog om hemarbete och hemläxor kan
vara ett alternativ.
OBS! Det är vanligt med förkylningar vid terminstart. Barn som är förkylda och som testats
negativt ska vara hemma tills de är symtomfria för att inte sprida förkylningen vidare.
Du ska stanna hemma två dagar efter du har blivit symptomfri.
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Smittskyddsåtgärder i våra verksamheter
Eftersom våra skolor/förskolor skiljer sig åt både fysiskt i storlek och i elevantal kan inte alla
skolor göra lika. Exempel på åtgärder i våra verksamheter inför skolstart är:
Uppmanande skyltar med information om handhygien och avstånd
Avgränsning i matsal
Schemaändringar för att undvika köbildning, t ex in och ut från rast, till matsal och liknande
situationer
Handsprit finns utplacerat
Utomhusundervisning bedrivs i de ämnen där möjligheten finns
Placering i mindre grupper och utspriddhet i klassrummen för att hålla avstånd
Inga föräldramöten i storgrupp kommer att hållas under höstterminen
Gällande munskydd för barn/elever följer vi rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
– det vill säga att barn/elever inte bör använda munskydd som smittskyddsåtgärd. Läs mer på
FHM hemsida.
De bussbolag som är kommunens upphandlade samarbetspartner gällande skolskjuts, har
utökade rutiner gällande städning och rengöring av bussarna dagligen för att undvika
smittspriding.
Särskild covidanpassning för förskolorna:
inskolning sker i stor utsträckning utomhus och vårdnadshavare deltar heller inte i samma
grad vid rutinsituationer som till exempel vid måltider.
Särskild covidanpassning vid Tingsholmsgymnasiet: För att ta emot åk 1 utan onödig trängsel
börjar åk 2-3 först torsdagen den 20 augusti. Särskilda anpassningar för att hålla avstånd har
gjorts för lektionssituationer, i cafeterian, matsalen, uppehållsrum och i mediateket.
För mer information om vilka åtgärder just din skola/förskola gjort för att minska
smittspridning, kontakta din rektor.
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