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Covid-information vecka 12
Nedan följer ALLMÄN information för hela Ystad Gymnasium. Ni kan sedan, beroende på
olika undantag på områdena, få förtydligande och kompletterande information från
respektive rektor. Får ni ingen ytterligare information har ni detta innehåll att förhålla er till
och följa.

Nya rekommendationer kring när- respektive distansundervisning
Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om att bedriva ca två tredjedelar
distans/-fjärrundervisning upphör från 1 april. Det innebär att närundervisning nu är
huvudregeln men huvudmannen för gymnasieskolan har fortsatt möjlighet att besluta om
distansundervisning. Det är upp till varje huvudman att bedöma hur undervisningen ska
planeras beroende på lokala förutsättningarna och aktuell smittspridning.
Smittskydd Skåne har idag kommit med förtydligande där man säger att minst två tredjedelar
av eleverna bör kunna erbjudas närundervisning i skolans lokaler samtidigt.
På Ystad Gymnasium har man i sin generella planering nedan utgått från ovan nämnda
rekommendationer samt tagit hänsyn till att elever i årskurs 3 närmar sig studenten och
kommer därför att prioriteras.
Nedan följer vilka årskurser som kommer att ha närundervisning på plats i skolan
(övriga har distansundervisning):
• Vecka 14 - Åk3 närundervisning
• Vecka 15 - Åk 3 + Åk 2 närundervisning
• Vecka 16 - Åk 3 + Åk 1 närundervisning
• Vecka 17 - Åk 3 + Åk 2 närundervisning
• Vecka 18 och framåt återkommer vi till längre fram
Område 4 (Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen) är undantagna
distansundervisningen och har fortsatt närundervisning hela tiden.
På program med mycket APL kan planeringen se annorlunda ut, den informationen får ni
från respektive rektor.
Observera att ovanstående planering bygger på att Gymnasienämnden fattar beslut
om detta den 26/3. Skulle beslutet bli ett annat återkommer vi med information.
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Ansvar för avstånd
Regeringen och folkhälsomyndigheten uttrycker att smittspridningsläget inte är bättre än
tidigare men att beslut om utökad närundervisning tas ändå. De poängterar vikten av att
alla tar sitt ansvar och att eleverna:
- Håller avstånd
- Inte umgås i andra grupperingar utanför skoltid (då detta många gånger leder till ökad
smittspridning)
- Har god handhygien
- Stannar hemma vid symptom
- Följer riktlinjer kring testning
De nya rekommendationerna innebär att det kommer att vara fler personer i våra
byggnader och just att hålla avstånd kommer vara extra svårt men samtidigt väldigt viktigt.
Ungdomarna behöver hjälp av föräldrar och andra vuxna i att påminnas om detta. Kan vi
inte hålla smittspridningen nere när vi blir fler i lokalerna är risken stor att
distansundervisningen utökas igen. Vilket vi såklart inte vill.
Arbetsmiljö i skolan:
•

Matsalstältet kommer att öppna för lunchservering efter påsklovet, detta leder förhoppningsvis
till minskad trängsel runt lunchtid. Det är dock viktigt att alla är noga med att hålla de
lunchtider som man tilldelats på sitt schema. Vi vill uppmärksamma er på att lunch-tiderna
kan ändras, detta för sprida ut lunchgästerna under hela lunchtiden. Det är därför viktigt att ni
håller er uppdaterade i ert digitala schema.

•

Allmänna ytor - Flera av de allmänna ytorna som varit stängda kommer att öppnas upp när vi är
fler i byggnaderna. Det är viktigt att alla fortsatt vistas i ”sina egna” utrymmen. Detta för att
minska kontakt utanför sin klass/grupp och därmed minska ev smittspridning.

•

Klassrum - Med fler elever på plats är det inte heller lika enkelt att dela upp en klass och
använda två klassrum i sin undervisning. I största möjliga mån får vi försöka använda även andra
ytor och som vår utbildningsminister sade så kommer förhoppningsvis vädret att göra att vi kan
ha mycket undervisning i utomhusmiljö.

•

Skyddsutrustning, handsprit mm - Personal som vill kan hämta visir och extra handsprit i
receptionen på Österport. För alla, elever och personal, kommer det placeras ut ytterligare
stationer med handsprit (som kommer att bytas ut till automatiska inom kort).

•

Städning av våra lokaler - Lokalvårdarna har ett tufft arbete just nu och det är därför extra
viktigt att alla följer de rutiner som lokalvårdarna förmedlar till personalen gällande tex
avtorkning av klassrum osv.

•

Inga besökare kommer kunna vistas i lokaler och möten med vårdnadshavare och externa
kommer i största möjliga mån att hållas digitalt.

Distansarbete för personal
Skolan är en arbetsplats för många. Vi kommer fortsatt använda digitala forum (Teams) för
möten och distansarbete sker fortsatt för dem som kan i dialog med sin chef. Detta för att
minska antalet personer i våra gemensamma utrymmen som personalrum,
arbetslagsutrymmen osv.

Var rädda om er och varandra!

