
 

 

Alingsås Yrkesgymnasiums plan för att bedriva verksamhet 

under tiden för Covid-19 

Gymnasieskolor har från hösten 2020 återgått till undervisning i skolans lokaler alla 

skolor har ett utbyggt ansvar för att begränsa spridningen av Covid-19. Alingsås 

Yrkesgymnasium följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer 

för skolor under pågående pandemi. Om nya rekommendationer eller påbud 

tillkommer kommer skolan att följa dessa nya rekommendationer och om större 

förändringar sker kommer elever och vårdnadshavare att kontaktas. Information 

kommer alltid att finnas på skolans hemsida. 

 

Generella förhållningsregler 

Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd samt att hålla en god hygien för att minska 

spridningen av Covid-19. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns att läsa om hur 

god hygien hålls och vilka generella förhållningssätt som alla sak tänka på och ta 

ansvar för. Alingsås Yrkesgymnasium följer dessa och har gjort anpassningar för att 

underlätta för personal och elever i skolan att kunna följa rekommendationerna. 

Elever och personal i skolans lokaler 

I skolans lokaler har extra åtgärder tagits för att begränsa spridningen av Covid-19.  

• I skolans huvudentré samt vid alla övriga ingångar till skolan och på de 

allmänna utrymmena finns det handdesinfektion som alla uppmanas att 

använda. Alla i skolan uppmanas även att tvätta händer enligt 

Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

• Vid förkylningssymptom uppmanas såväl personal som elever att stanna 

hemma. Detta är folkhälsomyndighetens råd och skolan följer dessa. Om det 

bevisligen inte är Covid-19 görs enskilda undantag. Läs mer om detta på 

Folkhälsomyndighetens hemsida. 

• Antalet sittplatser i skolans allmänna utrymmen och i lektionssalarna har 

reducerats och sittplatserna har placerats glesare där det är möjligt. Eleverna 

uppmanas att därför inte flytta stolar eller bord. Även i skolans lokaler är det 

viktigt att tänka på att hålla avstånd.  

• Personalens kontor är endast för personal och inga elever tillåts in i dessa.  

• Omklädningsrum och tvättutrymmen ska användas endast för detta. De ska 

användas för detta och där är det extra viktigt att tänka på social distansering. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forebyggande-atgarder-for-gymnasieskolan/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-haller-oppet-eller-behover-stanga-pa-grund-av-coronapandemin#Text1
http://www.alingsasyg.se/


 
 

Undervisning 

Efter nuvarande rekommendationer har skolan även anpassat undervisningen efter 

nuvarande rekommendationer.  

• Undervisningen sker generellt i skolans lokaler, inte via distans. Det är därför 

viktigt att närvara.  

• Undervisning kommer att ske på det sätt att närkontakt undviks så mycket 

som möjligt.  

• Enstaka lektioner eller arbetsmoment kommer att bedrivas via fjärrstudier, 

detta förmedlas tydligt till elever och sker för att begränsa de sociala 

kontakterna. 

• Om eventuella större förändringar sker på grund av sjukdom eller nya 

rekommendationer kommer elever och vårdnadshavare snarast meddelas vad 

som sker.  

• Med Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationerna kring karantän 

och hemmavarande vid förkylningssymptom innebär detta dock att såväl 

elever som personal kan komma att behöva arbeta hemifrån. För att 

underlätta eventuella hemmavaranden kommer all teoretisk undervisning att 

finnas tillgängligt digitalt för eleverna att tillgå. Lärarna kommer att lägga ut 

det studiematerialet som arbetas med, eller information om sidor i böcker 

eller liknande, kommer att läggas ut i Classroom.   

Frånvaro  

Under pågående pandemi av Covid-19 med nuvarande rekommendationer som 

innebär att alla uppmanas att stanna hemma om de känner sig sjuka med symptom 

som snuva, hosta eller feber. Om elev eller personal kommer att vara frånvarande 

kan det bli så att viss undervisning kan komma att ske på distans. Det kommer att 

fattas enskilda beslut kring undervisningen om det behövs. 

För elever innebär det att: 

• Det är viktigt att alla sjuk-frånvaro rapporteras av vårdnadshavare eller 

myndiga elever i Vklass.  

• Ogiltig frånvaro kommer att rapporteras till CSN. Tänk på att det är viktigt att 

rapportera samtliga dagar man är frånvarande med en giltig anledning.  

• Samtala med mentor och undervisande lärare i de kurser som pågår under 

eventuella frånvaro. 
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