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Kära föräldrar,

Vi går mot ljusare tider och börjar se allt fler vårtecken! Snart blomstrar det också för flera av
vårterminens olika elevaktiviteter. På PYP förbereder man sig för PYP5:s utställning där eleverna
kommer att visa upp sina grupparbeten som de arbetat med under terminen.
På LGRP har friluftsdagar ägnats åt att utforska naturområden i Göteborg.
På MYP och LgrM har vi firat internationella kvinnodagen. Firandet utökades till att omfatta en
hel månad för att bredda perspektivet och för att lära mer om könsroller runt om i världen.
Firandet kulminerade i en tävling i vilken klass som hade flest elever klädda i lila – förstapriset var
naturligtvis en lila blåbärspaj som en av våra lärare bakat!

Med alla de åtgärder som vidtagits har vi på skolan lyckats upprätthålla en säker miljö för våra
elever och vår personal under pandemin. På grund av vår internationella kontext har vi behövt
vara extra försiktiga, men detta har även inneburit extra säkerhet och åtgärder som gjort att vi
kunnat ha fler lektioner på skolan. Detta kommer bara fortsätta vara möjligt om alla i skolan och
dess gemenskap fortsätter att vara försiktiga. Vi måste alla fortsätta att hjälpas åt och hålla ut!

Kom ihåg rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Utrikes departementet om att
undvika icke-nödvändiga resor. Resor utanför EU och Schengen avråds det starkt ifrån.

Om du varit utanför Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande: ”Nya varianter av
det virus som orsakar COVID-19 sprider sig. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att
alla som reser in i Sverige undviker kontakt med andra människor samt testar sig för COVID-19.”

Testa dig när du har kommit in i Sverige
Testa dig så snart som möjligt efter ankomst och testa dig igen på dag 5 efter din inresa. Besök
1177.se för mer detaljerad information samt information om var du kan testa dig där du bor.
Även om du tidigare testat positivt för antikroppar rekommenderas det att du testar dig.
Rekommendationerna gäller oavsett vilket land du har besökt. Barn från förskoleklass och uppåt
rekommenderas att testa sig, men inte yngre barn.

Isolera dig medan du väntar på test och provresultat
Medan du väntar på testning och provsvar bör du bete dig som om du har COVID-19, alltså
stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Rekommendationen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet
https://www.1177.se/
https://www.1177.se/


gäller även för barn i förskoleklass och skola. Stanna hemma och undvik nära kontakter i minst
sju dagar efter din inresa i Sverige.

Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna efter din ankomst kan du
efter det röra dig i samhället, och elever kan återvända till skolan. Du ska dock alltid följa de
föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för alla. Var uppmärksam på
symtom på COVID-19 under dessa sju dagar. Om du får symtom måste du kontakta 1177.se
eller en vårdcentral för att testa dig.

Om du testar positivt för COVID-19 kommer du att bli kontaktad av vården för uppföljning. Det
sker på olika sätt i olika regioner, du kan exempelvis bli uppringd eller få skriftlig information.
Vården kommer att ge dig förhållningsregler som du måste följa.

Vänligen håll dig uppdaterad gällande Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt
rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Regeringens riktlinjer innebär konsekvenser som alla som bor i Sverige bör vara medvetna om,
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.

På vårt högstadium fortsätter vi att alternera mellan undervisning i skolan och online. MYP
kommer att vara på skolan under vecka 12 och LGRM under vecka 13. Det är härligt att träffa
eleverna när de är här och våra lärare tar tillvara på den tid de är tillsammans på skolan för att
förbereda eleverna för att använda våra digitala plattformar på bästa sätt de veckor de får
undervisning på distans. Rektorerna för respektive sektion kommer snart att informera om
huruvida den digitala undervisningen kommer att fortsätta efter påsklovet.

Jag önskar er alla fina och aktiva veckor fram till påsklovet.

Vänliga hälsningar,

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

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.1177.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

