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Hej alla vårdnadshavare i Sickla rektorsområde!
Information om skolans verksamhet under coronapandemin
Efter en sommar med färre antal allvarligt sjuka är det lätt att invaggas i tron att coronapandemin
håller på att klinga av. Men tyvärr pågår pandemin fortfarande och det är viktigt att vi ”håller i och
håller ut”.
Alla måste alltså fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta
händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, hålla fysiskt avstånd, undvika trängsel och stanna hemma
vid minsta förkylningssymptom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att alla ska försöka att
undvika resor med kollektivtrafik och istället till exempel gå eller cykla.

Vi anpassar för att förebygga smittspridning
I Sverige är grundinställningen att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.
Det innebär att vi måste anpassa vår verksamhet för att efterleva Folkhälsomyndighetens
rekommendationer samtidigt som vi ska ge alla barn och elever den utbildning som de har rätt till
enligt Skollagen. Det är en stor utmaning men vårens elevresultat visar att det är möjligt!
I skolan gör vi anpassningar för att undvika trängsel. Vi fortsätter att informera eleverna om corona
och hur de ska agera för att minska smittspridning. Vi undviker större samlingar och försöker glesa ut
möblemanget. Vi genomför inte utflykter eller aktiviteter (om vi inte måste) som kräver att vi åker
med kollektivtrafik. Vi ökar idrottandet utomhus och tar bort moment som innebär kroppskontakt.
Fritidsverksamheten bedrivs till stor del utomhus. Under terminen kan det bli aktuellt med viss
fjärrundervisning i skolans lokaler samt distansundervisning i någon omfattning, om vi ser behov av
detta eller om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.

Det här kan du som förälder bidra med:
•
•
•
•
•
•

Håll ditt barn hemma om det har minsta förkylningssymptom.
Låt ditt barn stanna hemma tills symptomen är borta och ytterligare två dagar, minst.
Hämta och lämna ditt barn utanför skolans lokaler.
Hämta och lämna inte ditt barn om du själv har förkylningssymtom.
Svara när vi ringer. Om ditt barn insjuknar i skolan behöver vi snabbt komma i kontakt med dig.
Tänk på att skicka med lämpliga kläder med tanke på den ökade utomhusvistelsen.

Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information:
Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
Sammanställning över symptomen på covid-19
Kunskapssammanställning om covid-19 hos barn och unga
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