Varmt välkommen till ett nytt läsår
Vi ser fram emot att starta upp ett nytt läsår med era alla på
plats. För att minimera smittspridning och hålla skolan öppen
över tid är det av yttersta vikt att vi alla respekterar de
anpassningar som är framtagna av skola och myndigheter. På
bifogad bild finns de viktigaste allmänna råd vi alla måste luta
oss mot. På Sunds har vi tagit fram följande skolspecifika
riktlinjer.

Sundsgymnasiets verksamhetsanpassningar med
anledning av Covid19
Undervisning på gymnasiet inkl. IM sker from den 15 juni 2020, i
enlighet med skollagen, genom undervisning på plats i skolan. Även Vuxenundervisningen går över till
närundervisning, dock med begränsningen att antal individer på samma plats skall hållas till max 50. Därmed
skall ej gymnasie- och vuxenstuderande elever blandas i större grupperingar än om 50 individer. Med anledning
av detta har vi gjort vissa avgränsningar och omfördelningar av skolans lokaler med hänvisningsskyltar som går
att läsa på berörda områden.
•

Skolan har normala öppettider dvs från 07:30-17:00. Detta gäller för både elever och lärare.

•

Vi har glesat ut schemat gällande skolstart, lunchtid och skolslut för att så långt som möjligt kunna
hålla avstånd på skolan samt minska trängsel vid transport till och från skolan.

•

Vi uppmuntrar alla elever att så långt som möjligt ta sig till och från skolan med egna transportmedel.

•

Handsprit och tillgänglig desinfektionsmedel placeras ut i samtliga salar och i anslutning till våra caféer
och matsalar. Vid slutet av varje lektion ansvarar varje elev för att torka av sin bordsyta för att
minimera smittspridningen.

•

Extra städning sker dagligen genom extra avtorkning av handtag, WC-utrymmen samt café- och
matsalsytor.

•

Elever som upplever minsta sjukdomssymptom skall stanna hemma.

•

I matsalar och caféer finns tydliga avståndsmarkeringar som vi alla respekterar.

•

Under lektionstid vistas du som elev i schemalagd undervisningssal under hela lektionstiden.

•

Vid undervisning inom ämnet idrott och hälsa skall särskild vikt läggas vid att hålla avstånd och därmed
minimera kroppskontakt. Även vid nyttjande av redskap skall man minimera smittspridning vid
samutnyttjande av dessa. Vid dusch och ombyte skall särskild hänsyn tas till att hålla avstånd.

•

Inom verksamhetens estetiska kurser skall särskild vikt läggas vid att hålla avstånd och nyttja
personliga instrument, mikrofoner med syfte att undvika smittspridning

Ovanstående riktlinjer kommer att revideras efterhand som vi anpassar oss efter smittskyddsläget och nya
restriktioner.

