
 

Göteborg den 27 januari 2021  
Brev från skolchefen  
 

Kära föräldrar, 
 

Den här terminen har vi snabbt fått anpassa oss efter regeringens riktlinjer vilket inneburit olika 
lösningar för skolans olika årskurser. Vi vill tacka er för att ni varit så förstående och för ert 
samarbete med att hjälpa eleverna att anpassa sig till dessa ändringar i rutiner och scheman. Vi ber 
er att vara uppmärksamma på information från ledningen för respektive sektion för löpande 
uppdateringar och eventuella ytterligare förändringar som kan komma att gälla efter sportlovet som 
infaller vecka 7, den 15 till och med den 21 februari 2021. 
 

Regeringen har utfärdat reserekommendationer som gäller över både sport- och påsklov. Sveriges 
utrikesdepartement avråder från alla icke-nödvändiga internationella resor fram till och med den 15 
april 2021. 
 

Utrikesdepartementets råd är inte lagligt bindande förbud, men kan få andra konsekvenser som 
boende i Sverige bör vara uppmärksamma på, till exempel så kan reseförsäkringar eventuellt vara 
ogiltiga om man bortser från råden. På ISGR har vi beslutat att all frånvaro som beror på 
förseningar orsakade av reserestriktioner ska betraktas som ogiltig. Sådan frånvaro kan också 
äventyra elevens plats på skolan. På grund av den höga frånvaron hittills under läsåret, har vi 
begränsat möjligheterna för elever att vara lediga och alla ledighetsansökningar ses nu över av 
ledningsgruppen. Ett undantag till de nya ledighetsbegränsningarna är om man väntar på resultat 
från provtagning för Covid-19. Vi rekommenderar starkt att alla familjemedlemmar som har symtom 
eller har rest testar sig och inväntar ett negativt resultat innan man skickar sina barn till skolan.  
 

Fortsätt att vara uppmärksam på och att följa alla rekommendationer från regeringen via  
Folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndigheten  
 

Vi rekommenderar starkt att ni följer rekommendationerna om att bära munskydd under resor till 
och från skolan med kollektivtrafik under rusningstid. Vi vill påminna om att föräldrar inte får gå in i 
skolbyggnaderna, utan ska vänta på sina barn på utsidan – det finns inget undantag till denna 
regel. 
 

Jag vet att löpande anpassningar kan vara besvärliga, men vi arbetar hårt med att bedriva 
undervisningen på våra program på bästa och tryggaste sätt. Vi uppskattar er stöd och 
engagemang i elevernas lärandeprocess – vi lär oss alla mycket i dessa speciella tider! 
 

Vänliga hälsningar,  
 

Birgitta Sandström Barac 
Skolchef 
birgitta.sandstrom.barac@isgr.se 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/

