Vänersborg den 14 april 2021

Nya rekommendationer från den 18 april
Nya rekommendationer från Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet innebär
att skolorna nu kan öka närundervisningen och ta emot cirka 50% av skolans elever
på plats.

Vi är glada att kunna hälsa alla våra elever i årskurs 3 tillbaka för att
avsluta sin gymnasietid på plats i skolan.
Övriga gymnasieelever kommer dock att fortsätta med distansstudier en större del
av tiden och med en mindre del närundervisning i skolan, precis som det ser ut nu.
Detta kommer troligen att gälla fram till sommarlovet om inga andra riktlinjer
kommer.
Våra elever har alla tagit ett stort ansvar under det här året – vi är oerhört stolta
över hur de har tagit sig an den utmaning distansundervisning har inneburit. Vi vet
också att det bästa för dem är att vara i skolan och vi ser fram emot att kunna
välkomna alla tillbaka, även om det inte blir förrän till hösten.
Ditt barns lärare kommer att informera vad som gäller just er – den
informationen kommer att finnas på Its Learning och övriga sociala kanaler som
hemsidan och Facebook.

Allt är inte som vanligt.
Folkhälsomyndigheten har bett oss att förmedla följande hälsning till er som
vårdnadshavare:
Det är viktigt för våra ungdomar att skolan kan vara öppen så mycket som möjligt
trots en fortsatt hög smittspridning i samhället. För att bromsa spridningen av
covid-19 önskar Folkhälsomyndigheten din hjälp med att stötta din ungdom att
fortsätta följa nationella allmänna råd och rekommendationer:
•
•
•
•

Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom.
Håll avstånd till andra, i skolan och på fritiden.
Begränsa nya sociala kontakter, umgås inte i stora grupper.
Testa dig vid symtom.
Pandemin sätter oss alla på prov och det är viktigt att såväl ungdomar som vuxna
följer de allmänna råden och rekommendationerna. Som vårdnadshavare har du en
viktig roll i att hjälpa barn och unga att vara en del i det förebyggande arbetet.
Tack!
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Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer. På
webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i
olika regioner.

Om du är orolig för hur ditt barn mår, eller hur det går för henne eller honom i
skolan - tveka inte med att ta kontakt med din lärare, IT, Elevhälsan eller
rektorerna. De finns där för att stötta dem i sina studier oavsett om de jobbar på
distans eller är på plats i skolan.
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