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KARLSTADS KOMMUN 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Skolområde Syd, Skattkärrsskolan 

200403 

 

Johan Wisenius, 054-540 36 35 

johan.wisenius@karlstad.se 

 

Till vårdnadshavare på Skattkärrsskolan 
 
Vi vill i det här brevet informera er vårdnadshavare hur vi arbetar 
förebyggande för att mota Coronaviruset samt även ge en bild om hur vår 
organisation prövas i en svår tid. 
 
Det förebyggande arbetet har pågått sedan v 9 och vi väljer här att i 
punktform beskriva vad vi bl a har gjort på Skattkärrsskolan. 
 

o Vi drar isär bänkar och bord där det är möjligt.  
o Vi delar elevgruppen då möjlighet finns.  
o Vi genomför undervisning utomhus då det är möjligt.  
o Vi klär inte längre om i omklädningsrum. 
o Vi ”slussar” eleverna in från korridoren och ut från korridoren i 

så stor utsträckning som möjligt.  
o Vi har gjort följande förändringar i matsalen: 

o Eleverna tar ny tallrik/glas vid omtagning av mat. 
o Borden torkas av personal med papper och rengöringsmedel. 
o Personalen ser till att byta ut serveringsbestick ofta. 
o Smör i portionspaket. 

o Vi ställer in elevråd och matråd. 
o Vi anpassar undervisningen så att elever inte kommer i kontakt 

med. varandra.  
o Vi följer de råd som finns för god handhygien.  
o Vi lyfter vikten av källkritik och informerar eleverna utifrån den 

information som finns på Folkhälsomyndighetens och Skolverkets 
sajter.  

o Vi är särskilt uppmärksamma kring signaler om kränkande 
behandling i relation till Corona.  

o Vi torkar regelbunden av ytor i samband med städning. 
o Vid sjukdom kontaktar elevens vårdnadshavare och bedömer om 

eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills 
vårdnadshavare anländer.  
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o Vi uppmanar våra lärare att genomföra utvecklingssamtalen via 
telefon.  

o Nuddisplattan används endast av personal och rengörs dagligen. 
 
Förutom det förebyggande arbetet så har vår verksamhet präglats av att 
många av personalen varit hemma pga sjukdom eller vab de senaste 
veckorna. Vi har hittills lyckats att genomföra all undervisning enligt 
timplan och haft bemanning på våra fritidshem. Vår personal gör ett 
fantastiskt arbete genom att hela tiden hitta flexibla lösningar så att våra 
elever möter trygga och goda lärmiljöer.  
 
Vi tror att den höga sjukfrånvaron eller vab bland personalen kommer att 
vara fortsätt hög vilket då innebär att antalet vikarier kommer att vara 
konstant högt resten av terminen.  
 
Vi gör vårt allra bästa för att era barn ska möta en god pedagogisk miljö på 
Skattkärrsskolan och vi kommer fortsatt att ge er vårdnadshavare löpande 
information. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss! 
 
Med vänlig hälsning! 

  
Johan Wisenius Helena Johansson 
Rektor   Rektor 
054-5403635  054-5403687  


