Backatorpsskolan plan och åtgärder gällande Covid-19
Baserad på nuvarande kunskapsläge!

Utgångspunkten är att vi inte stänger skolan om vi inte får rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten eller Grundskoleförvaltningen i Göteborg. Det finns en risk att
vi ändå behöver stänga skolan om vi inte har tillräckligt med personal som kan
undervisa eleverna. För att öka förutsättningarna för att hålla verksamheten igång
har vi gjort denna handlingsplan.
Friska elever och medarbetare ska gå till skolan eller arbetsplatsen. Är man sjuk
eller har symtom ska man stanna hemma.
Om en elev blir sjuk under skoldagen
● Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som
möjligt. Eleven ska inte gå via skolsköterskan utan skickas hem direkt av
mentorn. Informera hemmen. Barnen ska stanna hemma även vid lättare
symtom, såsom hosta, nysningar, snuva eller halsont. Barnet skall vara
symptomfritt minst två dygn innan det får komma till skolan igen.
Handhygien
● Påminn eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Det finns
instruktioner vid handfaten. Se till att du själv föregår med gott exempel.
Skolmat
● Viktigt att alla elever tvättar händerna noga innan de går in.
● Se till att eleverna håller avstånd i kön till maten.
● Ingen sitter längre i idrottshallen men de utspridda mattiderna består.
Städ
● Varje klass får en spann, medel och disktrasor för avtorkning av pedagogiska
saker (leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord, skrivbord med flera
använda ytor). Skapa en städrutin i varje klassrum och på fritidshemmen som
ni strikt följer minst en gång per dag. Glöm inte att lägga trasorna i

tvättmaskinen varje eftermiddag. Nya ska hämtas i hink som finns i
personalrummet.
● Det kommer att vara fortsatt högt tryck på vår personal som städar detta
läsår. Viktigt att vi hjälps åt att plocka upp på golven i klassrummen så att de
lättare kan städa av. Våra hallar som är trånga och ibland lite röriga. Ställ
ordning på skor, be barnen ta upp vantar, mössor m.m. från golven. Det ska
inte ligga saker på golven som inte ska vara där. Tänk på att det både är
barnen och vår arbetsmiljö det gäller!
● Vi tar in extra städpersonal vid behov som förstärkning för ordinarie personals
arbete.

Social samvaro
1. Vi tar inte i hand eller kramas när vi hälsar. Armbåge mot armbåge kan vara
ett trevligt alternativ. Alternativt hälsa med foten.
2. Alla aktiviteter utanför skolans närområdet är inställda, aktiviteter får ske på
promenadavstånd.
3. Bazar och Backatorpsskolans dag ställs in.
4. Föräldramöten ställs in. Ersätt med skriftlig information. Samordna i laget.
5. Övriga möten hålls som vanligt (kategorimöten, utvecklingssamtal, mfl)
6. Sträva efter att ha alla idrottslektionerna utomhus så länge vädret tillåter.
Undvik de idrottsaktiviteter som inkluderar närkontakt.
7. Ha fler utomhuslektioner. Nyttja skogen och den nya fotbollsplanen vid
Skogome.Ta hjälp av planen för utomhuspedagogik och be Johan om tips. Be
vårdnadshavare om hjälp med kläder för alla väder. Om det underlättar
förlägg passen i direkt anslutning till att eleverna ändå är ute, t ex rast.
8. Körövningar pausas tills vidare.

Undervisning
1. Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället löpande sätter in
för att hindra spridningen. Diskutera farorna med ryktesspridning och
konspirationsteorier och vikten av källkritik.
2. Underlätta för vikarier genom att göra arbetsscheman för varje elev
åtminstone i basämnen såsom svenska och matematik. Fokus på läsa, skriva
och räkna.
Åtgärder vid personalbrist
1. Om skolan får ont om personal behöver vi omgruppera oss. Susanne beslutar
och meddelar berörda om de ändringar som sker.
Egen planering under skoltid utgår då. Du använder din förtroendetid till detta.
Rastaktiviteter utgår medan rastvakt ska prioriteras och lösas inom lagen.

2. Samma organisation som i steg 1, men då detta steget innebär stor brist på
personal, låter vi eleverna i åk 6 stanna hemma. De klarar att vara hemma
utan omsorg. Lärare i åk 6 blir disponibla där behov finns. Nästa steg är att
låta åk 5 stanna hemma och därefter åk 4. Sjörövarna under ledning av Anna
J förbereder planering för hemarbete.
Övrigt
Dra ner på spontanmöten med/hos Susanne med hänsyn till hennes höga
arbetsbelastning. Maila större frågor. Smsa elevers frånvaro. Sörj för god ventilation.
“Coronavirus smittar genom dropp- och kontaktsmitta. När en person hostar, nyser
eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan bli smittad.
När dropparna hamnar på föremål eller ytor kan smitta föras vidare därifrån, vanligen
via händerna. Det är därför viktigt att hålla avstånd och vara noga med
handhygienen. Det tar 2–14 (ofta 5) dagar från att man smittats, tills att man
eventuellt får symtom.” Smittskydd Västra Götaland
“Corona-sjukdomen tycks ofta te sig så här: Några dagar efter att man smittats uppträder lätta
symtom liknande innan en influensa bryter ut: lite ruggig, huvudvärk, lite muskelvärk, kanske
lite feber och torrhosta. När man har dessa diskreta symtom, som en ung person kanske
glömmer efter ett par dagar, är man smittsam. Hos många går symtomen över. Men vi vet
inte hur länge de smittar. Andra får en kraftigare infektion som ter sig som influensa. Feber,
muskelvärk, torrhosta och så vidare.
För individer utanför riskgrupperna, unga och starka personer, är risken mycket låg för att bli
svårt sjuk. Men unga människor måste begripa att de kan sprida smittan även om de bara har
lätta symtom och att de bidrar till att öka risken för de äldre. För den enskilde gäller det att ta
ansvar för att inte förvärra situationen.” Agnes Wold.

När en elev eller medarbetare med sjukdomssymptom väljer att testa sig för covid-19
ska de stanna hemma till dess att de är friska eller att provsvaret är klart. De som
testar sig betraktas som smittade av covid-19 till dess att provsvaret är klart. Det får
de information om när de testar sig.

Vid konstaterad smitta av covid-19 hos elev eller medarbetare ska de stanna hemma
till dess att de är enligt sjukvården regler bedöms som smittfria. Vid positivt svar av
Covid ska du som personal kontakta Annika eller Eva.
En person som träffat någon som visat sig vara smittad ska kontakta 1177
Vårdguiden via telefon för vidare rådgivning och handläggning. Detta ska göras
oavsett om personen har symtom eller inte.
Källor
Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/c
ovid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/
Grundskoleförvaltningen - Flöde covid-19, provtagning och konstaterad smitta
2020-06-26
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/abe64e35-6cb5-4d01-bc77-559743b6
0570/Covid+konstaterad+smitta+fl%C3%B6desschema+200626.pdf?MOD=AJPERE
S
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