Åtgärder inom Skvaderns gymnasieskola med anledning av
coronavirus och covid-19
Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om
distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att skollokalerna
kan öppna igen för eleverna.
Skollokalerna kan öppna igen
För Skvaderns gymnasieskola innebär beslutet att utgångspunkten är att
undervisning ska ske i skolan så mycket så möjligt. På så sätt kan lärare och
annan personal möta eleverna utifrån deras förutsättningar för att utforma
undervisning och andra stödjande insatser, som leder till att eleven når målen
för sin utbildning.
Ledningen för Skvaderns gymnasieskola har beslutat att viss undervisning ska
ske genom fjärrundervisning under höstterminen. Bedömningen är att det
kommer skapa bättre förutsättningar för alla elever.
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Detta behöver elever tänka på
stanna hemma vid tecken på sjukdom
vara noggrann med handhygien
undvika att röra ögon, näsa, mun
hosta/nysa i armvecket
vara utomhus när det finns möjligheter t. ex. på lunchpass
Följande gäller vid sjukdom
Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att
skickas hem.
Du ska stanna hemma så länge du känner dig sjuk.
Om du varit hemma på grund av förkylning eller annan sjukdom ska du ha varit
symtomfri i minst två dagar innan du återgår till skolan.
Om du varit hemma på grund av covid-19 gäller andra riktlinjer för när du kan
återgå till skolan. Läs folkhälsomyndighetens riktlinjer för vad som gäller när du
eller någon i familjen blivit sjuk.
Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till
gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att
vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Frånvaro och sjukanmälan
Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt via Schoolity.
Åtgärder på Skvadern
Det kommer att göras en rad insatser för att minimera risken för
smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer
också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten, samt tillgång
till handsprit vid t. ex. matsalen.
Därutöver kommer skolan att arbeta för att större samlingar av personer
undviks. Det kan till exempel vara åtgärder för att undvika köbildning vid
matsalarna samt att provskrivningar genomförs i mindre grupper.
Storsamlingen kommer under hösten att sändas digitalt. Elevarbetsrum
kommer användas i mindre utsträckning under hösten.
Ledningen har beslutat att en tredjedel av skolans elever kommer att delta i
fjärrundervisning varje dag för att skapa bättre förutsättningar för alla på
skolan och för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Schema presenteras för
eleverna vid skolstart torsdag den 20 augusti. De dagar eleverna har
fjärrundervisning finns möjlighet att hämta mat på skolan dagen innan. Skolan
tillhandahåller inte matlådor utan eleverna måste ta med sig en egen matlåda.

