
 

 VI MINSKAR SMITTSPRIDNINGEN TILLSAMMANS 

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och medarbetare vara 

uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid 

sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som 

halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. 

Vi tackar Er för att ni har överseende med nya rutiner, högt informationsflöde 

och ändringar med kort varsel.   

 

INSATSER 

☐ Vi håller avstånd mellan bänkar och bord. 

☐ Affischer för vad man bör tänka på för att minska smittspridningen har satts upp i skolans 

lokaler.  

☐ Affischer från Folkhälsomyndigheten har satts upp på toaletterna för att påminna om 

vikten av god handhygien. I småklasserna har även bildstöd för handtvätt satts upp.  

☐ Nytt system för tvål, handtorkspapper och toalettpapper köptes in före Covid-19, men 

bidrar till förenklad och förbättrad handhygien.  

☐ I matsalen har ett schema för lunchtiderna skapats för att minimera antalet personer i 

matsalen samtidigt. Eleverna kommer att sitta på varannan plats. Lärare och 

matsalspersonal hjälps åt för att undvika köer i matsalen. Handsprit står på bord i entrén 
till matsalen och samtliga elever uppmanas använda den. 

☐ Städet städar skolans lokaler extra noga under denna period, framförallt toaletter och ytor 

som bordsytor, dörrhandtag, tangentbord och räcken städas varje dag. Toaletternas 

papperskorgar töms dagligen. En lathund gällande det extra städet sätts upp i skolans och 
förskolans lokaler.  

☐ På fritidshemmet har vi tagit bort innedagarna för klasserna och erbjuder aktiviteter 

utomhus istället. Små grupper får gå in med pedagog vid behov. Fritidshemmet ansvarar 

för att rengöra material som används i verksamheten.  

☐ På förskolan rengörs leksakerna av pedagogerna.  

☐ Möten genomförs i första hand digitalt och vissa möten ställs in och/eller skjut på 

framtiden, t.ex. föräldramöten.  

☐ Datum för skriftliga omdömen skjuts fram till slutet av maj för att bredda 

bedömningsunderlaget. 

☐ Vårens utvecklingssamtal utgår i ”vanlig" form och genomförs vid behov/önskan digitalt 

eller via telefon. Tid avtalas av vårdnadshavare med klasslärare/klassföreståndare.   

☐ Idrottsundervisningen genomförs utomhus. 

 


