
 

Göteborg den 30 april 2020  
Uppdatering från skolchefen  
 

Kära föräldrar, 
 

Dessa tider av prövningar som vi nu upplever innebär att vi alla måste förändra vårt beteende 
och agera med försiktighet. Begreppet för vad som är ”normalt” har förändrats. Skolorna i 
Sverige är fortsatt öppna, men inte utan att man vidtagit kraftiga åtgärder för att minska riskerna 
för Covid-19. Åtgärderna är: 
 

● Friska elever ska vara i skolan, men om de uppvisar några som helst sjukdomssymptom ska 
de stanna hemma till dess att de varit symptomfria under den tid som rekommenderas av 
myndigheter. Kontakta 1177 på telefon eller besök www.1177.se för mer specifik rådgivning.   

● Vi har gjort anpassningar i idrottsundervisningen för elever i årskurs K-5, och lektioner hålls 
bara utomhus för elever i årskurs 6-9. Gymnasieelever får distansundervisning. 

● På låg- och mellanstadiet har vi skapat nya rutiner för elevers handhygien. De ska tvätta 
händerna när de kommer till skolan samt före och efter raster. Lärare som ser att en elev tar 
sig i ansiktet ska påtala för eleven om att man inte ska göra detta och påminna om att tvätta 
händerna. 

● På båda våra campus har vi utökat städningen av klassrum och korridorer, med fokus på de 
ytor som ofta vidrörs, speciellt dörrhandtag.   

● Rutiner för ”social distansering” har implementerats både i klassrummen och i bamba. I 
bamba serverar personalen eleverna i lågstadiet. 

Strategierna fokuserar på hållbara långsiktiga åtgärder. Vi fortsätter att bevaka och anpassa oss 
efter råden från WHO och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många av de 
områden och situationer som kräver att vi i samhället vidtar försiktighetsåtgärder ligger utanför 
skolans domäner, så vi vill uppmuntra er alla att följa relevanta myndigheters råd och riktlinjer: 
Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV.  
 

Vi har gett stöd åt de elever som inte kunnat komma till skolan på grund av sjukdom och har 
utvecklat vår digitala kompetens, men den bästa platsen för lärande är i skolan. Vårt 
elevhälsoteam med skolsköterskor och kuratorer/psykologer finns tillgängliga för att dela med sig 
av sin kunskap och expertis i denna situation: A message from our Student Health (EHT) Team 
 

Vi önskar er alla en frisk och trygg långhelg!  
 

Vänliga hälsningar, 
 

Birgitta å ledningsgruppens vägar 
Birgitta Sandström Barac 
Skolchef 

 

http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://isgr.se/wp-content/uploads/2020/04/ehtmessage.mp4

