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Information utifrån släppta restriktioner 
Vi har haft två intensiva år med olika restriktioner och rekommendationer 

utifrån coronapandemin. Pandemin har orsakat mycket oro, planering, ändrade 

förhållningssätt och arbete för såväl personal som elever och vårdnadshavare. 

Nu går vi mot allt ljusare tider på olika sätt och från och med den 9 februari 

har pandemiläget gjort det möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-

19. 

 

Den närmaste tiden kommer att vara en övergångsperiod mot en successiv 

normalisering. Närundervisning är huvudprincipen men sjukfrånvaro kan 

komma att vara hög ännu en period och kan kräva särskilda åtgärder. 

 

Stanna hemma om du är sjuk  
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer varav en är att stanna hemma vid 

sjukdom. Detta gäller varje person och vilken sjukdom det än handlar om. 

 
I samband med att de flesta restriktioner nu har upphört försvinner även kravet 

på karantän för den som varit i kontakt med konstaterat smittade. Vidare 

behöver skolor inte informera om kända fall eller vara behjälpliga med 

smittspårning av covid-19. 

 

Jag vill härmed passa på att tacka för allas stora och viktiga insatser under 

pandemin. De har varit mycket värdefulla för våra barn/ungdomar och deras 

möjligheter att delta i undervisningen och vi har lyckats hålla 

undervisningstiden enligt timplanen tack vare gemensamma insatser. 

 

All personal och alla vårdnadshavare har bidragit på ett mycket ansvarsfullt 

sätt och skolans arbete har kunnat fortlöpa, även om det tidvis inneburit delvis 

distans- eller hemstudier.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Ylva Winther 

Skolchef 

  

 

 

Läs gärna mer 
 
Information till förskola, grundskola och gymnasieskola  
 
Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19  
 
Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19  
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