
 

 
31 augusti 2020, Göteborg  

 
Information från ISGR:s skolchef 
 

 
Bästa föräldrar,  
 
Jag hoppas ni haft en bra start på det nya skolåret och att era barn trivs i skolan.  
Det är imponerande hur våra elever har tagit till sig alla de nya rutiner som har implementerats 
under den pågående pandemin.  
Vi måste alla på skolan fortsätta att följa dessa direktiv för att vistelsen i skolan ska vara så 
säker som möjligt. 
 
Alla elever är välkomna till skolan om de är symtomfria. Om en elev kommer till skolan med 
symtom kommer denne att skickas hem, oavsett hur milda dessa är. Ring 1177 eller besök 
www.1177.se för mer information. Elever som varit sjuka måste stanna hemma tills de har varit 
friska i två dagar. Elever som varit utomlands tillåts inte komma tillbaka till skolan förrän de haft 
kontakt med skolsköterskan.  
 
○ Irén Borg Berglund (Götaberg Campus - Medicinskt ledningsansvarig)  

Telefon: 0707 808 401 E-post: iren.borg.berglund@isgr.se   
 

○ Susanne Hogner (Guldheden Campus)  
Telefon: 0705 807 841 E-post: susanne.hogner@isgr.se   

 

Samtliga elever måste tvätta händerna under skoldagen.  
En speciell rutin för handtvätt ska följas innan elever äter sin lunch i Bamba. Alla klassrum är 
utrustade med desinfektionsmedel. Prata gärna med ditt barn om hur viktiga dessa regler är. 
Då alla elever ska vara utomhus under sina raster så är det viktigt med kläder som passar för 
vädret den dagen. 
 
Extra åtgärder på Götaberg Campus inkluderar: 
 

● Maximalt 25 elever tillåts vistas i student center samtidigt 
● Maximalt 20 elever tillåts vistas i biblioteket samtidigt 
● Extra städning av klassrum och korridorer med fokus på dörrhandtag  
● Särskilda rutiner för social distansering vid vistelse i byggnaden samt i Bamba  
● Idrottslektioner kommer hållas utomhus så länge som möjligt 
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Extra åtgärder på Guldheden Campus inkluderar: 
 

● Anpassade idrottslektioner för elever i årskurs F-5   
● Rutiner för handtvätt vid ankomst till skolan, samt före och efter raster  
● Lärare som ser att elever tar sig i ansiktet påminner dem om att avhålla sig från detta 

och tvätta händerna  
● Extra städning av klassrum och korridorer, med fokus på ytor som vidrörs regelbundet, 

särskilt dörrhandtag  
● Maten serveras till alla elever av personalen i Bamba 
● Vad gäller PAL efterfrågar vi följande: 

○ Att föräldrar hämtar sitt/sina barn i korridoren och inte går in i klassrummet  
○ Att föräldrar lämnar skolans område när de hämtat sitt/sina barn  
○ För föräldrar som kommer med yngre syskon, ring PALs telefonnummer så att 

vår personal kan komma ut med ditt/dina barn  
○ Morgonfritids - före klockan 08.00 kan det ta längre tid på grund av nya 

procedurer. Efter 08.00 lämnas barnen på skolgården direkt till PAL personal 
 
Ytterligare en rutin vi har på Guldheden för att undvika trängsel är olika ingångar till skolan för 
elever. Vänligen se nedan vilken entré ditt barn ska använda sig av: 
 

● Elever i PYP1/F-1 går in genom dörr 3 (närmast idrottshallarna)  
● Elever i PYPF, PYP2, PYP3/2A och 3A går in genom dörr 2 (entrén på nedervåningen) 
● Elever i PYP4, PYP5/4A, 4B, 5A och 5B går in genom dörr 1 (entrén på övervåningen)  

 
ISGR fortsätter följa rekommendationerna från WHO och Folkhälsomyndigheten, 
Folkhälsomyndigheten. Om ditt barn är hemma på grund av sjukdom, vänligen kom ihåg att 
rapportera detta via schoolsoft före 08.00 som vanligt.  
 
Stort tack till alla familjer för gott samarbete kring alla nya rutiner under corona- pandemin. 
   
 

 
Vänliga hälsningar, 
Birgitta 
och skolans ledningsgrupp 
 
Birgitta Sandström Barac 
ISGR:s skolchef 
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