2020-08-17
Åtgärder på Österåkers gymnasium för att elever och lärare ska kunna följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd för att minska risken för
smittspridning av Covid-19.
Övergripande mål är att hålla nere smittspridningen och ökningen av antalet smittade verkar ske
bland unga. Istället för att köra igång som att allt är som vanligt och hoppas på det bästa så vill vi
skapa förutsättningar för att ha en säkrare arbetsmiljö för både elever, lärare och annan personal.
Utifrån Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer vidtar vi följande åtgärder.
För att kunna hålla avstånd i lektionssalar kommer vi att begränsa antalet elever som vistas i salarna.
Undervisningen sker i realtid med lärare på plats i klassrummet men med halva
undervisningsgruppen i klassrummet och halva gruppen via Teams och på distans under en vecka.
Veckan därpå byter grupperna och de som haft distansundervisning är i skolan och de som varit i
skolan får distansundervisning. På så sätt minskar vi antalet elever som vistas i salarna och vi
genomför undervisning med lärare, vilket garanterar att eleverna får sin undervisningstid. Vi har
under vårterminen haft en väl fungerande distansundervisning vilket gör att vi känner oss trygga med
en fortsättning på detta när det kan kombineras med vanlig undervisning.
Genom att endast hälften av eleverna är fysiskt närvarande minskar också antalet elever i
skolmatsalarna. Elever som undervisas på distans kan beställa matpaket för avhämtning enligt rutiner
som meddelas senare. Färre elever på skolan kan också bidra till att minska smittspridning via
kollektivtrafiken.
Elever som har svårigheter att arbeta hemma p.g.a. brist på internet, trångboddhet eller annat kan
vara i skolan hela tiden. Elever på introduktionsprogrammen (IMA/IMS) samt elever på
Samhällsvetenskapliga programmet för elever inom autismspektrat ska vara i skolan och deltar inte i
distansundervisningen.
Vi har upprop för alla elever den 19/8 och det finns också program för den 20-21/8 som ska
genomföras och där har vi vidtagit åtgärder för att kunna hålla distans. Vid uppropet ges ytterligare
information till alla elever.
För att år 1 ska kunna få datorer och utbildning i Teams samt andra system, behöver vi bedriva full
distansundervisning för 2:or och 3:or under vecka 35 (24-28/8). Då har vi utrymme för ettorna att
komma till skolan varje dag och lära känna varandra och sina lärare samt få koll på våra system.
Fr o m v 35 startar varannan-veckas-scheman för alla grupper.
Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och hoppas att kunna öka på
elevernas tid i skolan successivt under veckorna som kommer.
Det här ökar möjligheterna för oss att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vi ska
fortsätta hålla avstånd både mellan elever men också mellan lärare och elever.
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