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Information angående Coronaläget, nov 2020  
 
Vi lever i en märklig tid, inget är som förut fast ändå är mycket som vanligt. 
Ja så känns det i alla fall för oss här på skolan. Utifrån att vi är en liten enhet 
som skola och fritidshem så har vi inte behövt göra så radikala förändringar 
för att få ihop vardagen. Vi har redan ett begränsat antal vuxna och barn 
som jobbar tillsammans på vår enhet så en hel del ”har gjort sig själv”.  
 
Skolan följer kontinuerligt utvecklingen av Coronaviruset via 
Folkhälsomyndigheten och Örnsköldsviks kommun. Under november har 
smittspridningen ökat markant i vårt område. Om många i personalgruppen 
eller elever drabbas av en smittspridning kan skolan behöva stänga för en 
tid. Naturligtvis jobbar vi för att det inte ska behöva hända. Vi har upprättat 
en handlingsplan för att i det längsta undvika en stängning, men om vi blir 
tvungna till det finns det också riktlinjer för hur undervisningen ska kunna 
bedrivas hemifrån.  
 
För att minska risken för stängning så kan alla vara med och arbeta 
förebyggande! Fortsätt tvätta händerna noggrant, undvik ”onödiga” och 
större samlingar av social samvaro utanför hemmet och stanna hemma vid 
minsta förkylningssymtom. Två dagars hemmavistelse efter symtom är 
fortfarande rekommendationen.  
 
Till sist vill vi passa på att rikta ett stort tack till er föräldrar för att ni håller 
era barn hemma vid sjukdom och att ni kontaktar oss för att fundera om hur 
eleven kan få uppgifter hemskickade. Tack så mycket! Det hjälper oss att 
hålla vardagen igång på ett så normalt sätt som möjligt.  
 
Era barn lyser och sprider stor värme här i skolan. Det är fantastisk att få 
vara tillsammans med dem. Vi känner oss verkligen privilegierade. 
Tillsammans med dem och med er känns livet både ljusare och lättare.  
 
PS. Inför lucia har vi försökt lösa situationen på ett sätt som både gläder oss 
på skolan och er där hemma. Läs mer i veckobreven för vecka 48.  
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