Nya rekommendationer från 23 december
Från och med 23 december gäller nya allmänna råd och rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

Närundervisning är fortsatt huvudprincipen
För grundskolan är undervisning på plats i skolans lokaler, så kallad närundervisning,
fortsatt huvudprincipen.
Utvecklingssamtal och möten kommer erbjudas digitalt i den mån det går.
Adelövs Friskola följer Folkhälsomyndigheten och arbetsmiljöverkets rekommendationer.
De anpassningar som skolan gör i skolmiljön bör minska riskerna för smittspridning och
öka möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid
terminsstarten är det relevant att göra förebyggande åtgärder, så som god handhygien
och hålla avstånd. Detta innebär att vara utomhus så mycket som möjligt, att undvika
samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika
klasser.
Anpassningar:
Skolan förebygger smittspridning genom god handhygien och hålla avstånd.
Flera idrottslektioner är förlagda utomhus i den mån det går, ingen dusch eller ombyte i
omklädningsrummen.
Mattiderna är förlagda klassvis för att skapa större utrymma i matsalen och all personal
påminner och stöttar eleverna att ha god handhygien.
Klasslärare, mentorer samt övrig personal påminner och stöttar eleverna att ha god
handhygien vid flera tillfällen under dagen.
Vädring i klassrummen mellan lektioner.
Skolan erbjuder elever och personal munskydd.
Matsalspersonal samt chaufförer erbjuds munskydd samt visir.
Utvecklingssamtal och föräldrar samtal göres digitalt i den mån det går.
När vårdnadshavare sitter i karantän eller har fått tillbaka ett positivt svar, hålls eleverna
hemma i karantän.
När eleverna är sjuka, hämtas skolmaterial efter skoldagens slut.
En handlingsplan vid pandemiutbrott är framtagen på skolan.
Informations lappar har uppdaterats på skolan.

Lärare samt arbetande personal på skolan har fått information om de nya restriktionerna
samt vikten av att följa rekommendationerna.
Skyddsutrustning har investerats till elever och arbetande personal på skolan (bla.
munskydd, visir, handsprit).
Testning
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som får symtom på covid-19 testar sig.
Rekommendationen gäller för barn från förskoleklass och äldre. Läs mer om hur var och
en bör bete sig för att motverka smittspridning via Folkhälsomyndighetens hemsida
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Om en elev eller annan i hushållet har symtom på luftvägsinfektion, som kan
orsakas av till exempel covid-19, ska hen stanna hemma och testa sig för Covid. Vid
Covid smitta av annan i hushållet, stanna hemma mins sju dagar och testa er
innan återgång till skolan. Skolan önskar att vårdnadshavare kontaktar rektor om
någon i familjen har covid-19 för att verksamheten ska kunna göra en riskbedömning av
aktiviteter i skolan och vidta förebyggande åtgärder och vara behjälplig vid
smittspårning. Alla som jobbar på Adelövs Friskola har skrivit under tystnadsplikt.

Covid-19, patientinformation och förhållningsregler (Smittskyddsläkarföreningen)
De kan komma tillbaka till skola om de
•
•
•

Stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
Varit feberfri de två senaste dygnen
Känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom
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