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Distansundervisning
Under vecka 14 kommer undervisningen att ske i samma omfattning som under vecka 12. Vi har sedan
sportlovet utökat antalet elever som får närundervisning och från och med vecka 15 kommer vi att göra
ytterligare utökningar så att fler elever kan få närundervisning. Vi behöver anpassa antalet elever som
kommer in samtidigt, för att kunna säkerställa att vi i minsta möjliga mån undviker trängsel och vidare
smittspridning. Varje enskild elev kommer att få information från mentor.
När vi är fler elever på skolan är det viktigt att alla tar ansvar för att göra det så smitt säkert som
möjligt. Detta innebär att varje elev:




Använder den skyddsutrustning som lärare säger att man ska göra, dvs. ansiktsmask eller visir.
Håller avstånd.
Tvättar händerna och använder handsprit.

Om vi inte tar ett gemensamt ansvar kan det innebära att smittspridningen ökar, och då kan v i åter
igen hamna i ett läge där inga elever kan komma till skolan. Det är jag säker på att ingen elev och inte
heller någon av personalen vill. En skola är ju inte en skola utan elever.
För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och
undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige. Man
skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar.
Vi uppmanar er att fortsätta följa de allmänna råden från folkhälsomyndigheten, de regionala råden i
Skåne och 1177.
Stanna hemma om du känner dig sjuk, eller om du varit i kontakt med någon som har konstaterad
smitta. Testa dig.
Det är viktigt att elever och vårdnadshavare informerar mentor vid en konstaterad smitta för att vi på
skolan ska kunna göra en bra riskbedömning.
Ha en riktigt Glad påsk och var rädda om er!
Petra Roth, rektor 0416/272 89
Per Skoog, Elevhälsan 0416/ 270 46

