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Handläggare, Telefon
Ann-Christine Thunqvist, 08 52073772
ann-christine.thunqvist@nynashamn.se

Vårdnadshavare

Hej vårdnadshavare
Här kommer lite uppdaterad information från Svandammsskolan. Idag var det glest med människor både
bland elever och personal. Personalen som är på plats löser situationen efter bästa förmåga. Lösningarna kan
se olika ut beroende på vilken bemanning vi för dagen har. Skolans ambition är att hålla öppet som vanligt
och ge undervisning och skolbarnomsorg. Elever som är sjuka får hemuppgifter att arbeta med, under
förutsättning att eleven är tillräckligt frisk för att orka med skolarbete.
Vi har valt att öka tiden mellan klasserna för att få ned antalet elever som äter mat samtidigt. Vi slår också
ihop grupper om det är väldigt få barn och delar grupper om det är många. Fritids kan slå ihop avdelningar
men ändå klara av att dela upp eleverna i mindre grupper så som vi gjorde idag. En grupp hade idrott, grupp
2 var ute och grupp 3 pysslade inne på avdelningen. Idag har det gått lätt att öka avståndet mellan elever
men man ska komma ihåg att barn är barn och i leken är man nära varandra precis som vanligt.
I dagsläget har vi inga kända fall av Covid-19.
Skulle någon bli sjuk följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att man ska stanna
hemma vid symtom på luftvägssmitta, även mild sådan. Man ska också stanna hemma tills man har varit
symtomfri i två dagar, detta innebär att eventuell hosta måste ha lagt sig helt iföre man kommer tillbaka till
skolan. I händelse av att jag blir sjuk kommer Cecilia Zachrisson eller Anneli Linnér att vikariera för mig. (Jag
är frisk)
Märker vi att elever är sjuka så kontaktar vi vårdnadshavare och eleven får gå hem/hämtas. Det är viktigt att
vi samarbetar i den här situationen.
I övrigt handlar det i stort om att respektera varandra och varandras oro men förstås också att
uppmuntra/hjälpa varandra.

Med vänlig hälsning
Ann-Christine Thunqvist
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