Handlingsplan för covidsäkring av Forsnässkolan
All personal har ett ansvar att hålla sig uppdaterade när det gäller råd och riktlinjer
antingen på Metropolen eller kommunens hemsida. Ta för vana att dagligen se om
det kommit nya direktiv.
Om elev insjuknar under skoldagen följs Folkhälsomyndighetens rutiner. Eleven
väntar i angränsande rum eller ute tills eleven kan hämtas av vårdnadshavare.
Personal som stöttar elev som insjuknar är extra noga med hygien och ev personal i
riskgrupp undviker sådana situationer utan löser i stället av en kollega som kan
stötta eleven.
Om någon bekräftas Covid-19 positiv ska detta meddelas kommunledningen som
regelbundet analyserar läget. Munkfors kommun följer Folkhälsomyndighetens och
Smittskydd Värmlands rekommendationer vid konstaterade fall av covid-19 i våra
skolverksamheter.

Möten och besök
● Kommunen är mycket restriktiv med besök på andra arbetsplatser, både
internt och externt.
- Inga fysiska företagsbesök eller besök på gymnasieskolor.
● Interna och externa möten ska ske digitalt.
- Möten med vårdnadshavare t ex utvecklingssamtal sker över telefon
eller digitalt.
- Personalmöten sker digitalt, Man kopplar upp sig från arbetsrum eller
från sitt klassrum.
● Om det är absolut nödvändigt att anordna ett fysiskt möte ska du boka ett
sammanträdesrum som tillåter deltagarna att hålla säkert avstånd. Minimera
antalet personer i rummet och se till att handsprit alltid finnas tillgängligt.

Personalrummet
● Vi har glesat ut sittplatser i personalrummet. Tänk på att sitta med avstånd i
soffor, 1,5-2 meter.

● Undvik att det blir trängsel i fikarummet. Man kan ta med sig kaffet till sin
arbetsplats så att vi kan hålla avstånd. Eller varför inte en digital fika.
● Undvik att köa till kaffemaskinen. Det är trångt runt den och svårt att hålla
avstånd.
● Se till att alla inte äter lunch samtidigt. Kom gärna överens om att äta vid
olika tider.
● Handsprit ska finnas, om det börjar ta slut meddela rektor, AC eller
skolsköterska.

Klassrum
● Se över möblering så vi håller avstånd i klassrummen.
● Det bör finnas handsprit och rengöringsspray, för bänkar o dyl, i
klassrummen.
● Torka av bänkar, handtag o dyl flera gånger per dag.
● Vädra ur lokaler under rast.
● Påminn eleverna om att hålla avstånd, tvätta händerna samt att vara hemma
om de har symtom.

Övrigt
● Cafeterian är stäng till vidare, Nesrin kommer stötta upp städ med att torka av
handtag, ledstänger, bord och andra ytor.
● Elevensval på mellanstadiet kommer vara klassvis i hemklassrummen.
● Rektorerna tillsammans med idrotts- och simlärarna kommer se över idrott
och simundervisningen och troligtvis kommer vi ha idrott utan dusch och
andra aktiviteter istället för simundervisning.
● Kom ihåg att “sanera” gemensamma telefoner o dyl.
● Vi förutsätter att all personal förhåller sig till råd och restriktioner på ett
ansvarsfullt sätt, även på sin lediga tid, exempelvis när det gäller umgänge
och deltagande i aktiviteter.

Lokaler ska ses över för att se om man ska märka upp eller glesa ut någonstans för
att kunna hålla avstånd.
På konferensen 17/11 analyseras ytterligare vilka eventuella
undervisningssituationer som behöver förändras. Dessutom görs en plan runt hur ett
ev. utbrott och ev. påföljande nedstängning kommer att påverka undervisningen.

Aktualisera digitala arbetssätt och metoder, samt hur vi organiserar ev utdelning av
hemarbete och läxor.
Handlingsplanen för covidsäkring ska regelbundet utvärderas och uppdateras vid
behov.
Vi förutsätter att all personal förhåller sig till råd och restriktioner på ett
ansvarsfullt sätt, även på sin lediga tid.

