
Donnergymnasiets åtgärder med anledning av coronaviruset 
 
Coronapandemin kommer att påverka Donnergymnasiets arbete under hösten. Så länge 
pandemin pågår kommer vi vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Donnergymnasiets 
handlingsplan har som utgångspunkt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
För individen gäller det att anpassa sitt förhållningssätt och sina handlingar efter rådande 
situation och ha folkhälsomyndighetens och skolans riktlinjer i åtanke.  
 
Nedan följer en översikt av de åtgärder vi vidtar under höstterminen.  
 
Vid frågor, oro eller om eleven tillhör en riskgrupp, kontakta elevens mentor eller biträdande 
rektor för programmet.  
 
 
 
DISTANSUNDERVISNING………………………………………………………………… 
 
För att minska belastningen i kollektivtrafiken samt kunna öka distansen mellan individer 
kommer vi på Donnergymnasiet kombinera undervisning i skolans lokaler med 
distansundervisning. Varje klass kommer att ha distansundervisning ungefär en dag i 
veckan, enligt ett varannanvecka-upplägg. Detta medför att det kommer vara drygt 150 
elever färre i skolans lokaler och därmed minskas belastningen med 25%. 
 
Distansundervisning på Donnergymnasiet innebär att lektionerna genomförs på ett sådant 
sätt att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen från hemmet. Vi använder Google Meet 
som mötesplattform och lektionerna genomförs lärarlett enligt elevens schema.  
 
Skulle det finnas faktorer eller särskilda skäl som försvårar för eleven att tillgodogöra sig 
undervisningen hemifrån, vänligen kontakta elevens mentor för anpassade lösningar. Mentor 
följer löpande upp att distansundervisningen fungerar.  
 
 
 
SCHEMA………………………………………………………………………… 
 
Utöver distansundervisning är höstens schema ytterligare anpassat för att minska 
belastningen på kollektivtrafiken och öka distanseringen mellan individer. Skolstart och 
skolslut, raster och lunchtider är utspridda över dagen mellan klasserna. Detta innebär att 
klasserna har olika start- och sluttider samt att färre personer äter eller tar rast samtidigt. 
Som en konsekvens av detta startar ett fåtal lektioner kl 8.00 och ett fåtal avslutas efter kl 
16.00. Lunchtid är mellan kl 10.30 och 13.00. Ytterligare anpassning är att eleverna i större 
utsträckning har undervisningen i så kallade hemklassrum för att minska rörelse och 
kontaktytorna i skolan.  
 
ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SPRIDNING I SKOLANS LOKALER… 



 
● Elever och personal ska stanna hemma vid sjukdomssymptom, även lindriga.  
● Eleverna uppmanas till att tvätta händerna direkt vid ankomst till skolan samt i 

samband med lunchen. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten. 
Stationer med handsprit finns utplacerade på samtliga våningsplan och klassrum.  

● Affischer om att hosta och nysa i armvecket, hålla avstånd till andra människor, 
stanna hemma när du är sjuk och tvätta händerna ofta sitter placerade runt om i 
skolans lokaler.  

● Eleverna uppmuntras till att vara ute på rasterna. 
● Idrottslektioner hålls i största möjliga mån utomhus. Närkontakt undviks. Ombyte och 

dusch hemma uppmuntras.  
● Föräldramöten och utvecklingssamtal genomförs i huvudsak digitalt. 
● Studiebesök och besök på skolan utifrån är reglerade och undviks om möjligt.  
● Utökad städning på skolan. 

 
 
 
ÅTGÄRDER VID LUNCH OCH MATHANTERING…………………  …… 
 

● Ökat avstånd mellan sittplatser. Färre klasser har gemensam lunchtid samt möjlighet 
att sitta i utvalda klassrum. 

● Maten läggs upp av personal för att minska köbildning och kontakt med maten.  
● Viss användning av engångsartiklar kan komma att användas.  
● Stationer med handsprit tillgängliga i matsalen.  
● Utbudet i skolans elevcafé anpassas. Emballerade portionsförpackningar.  

 
 
 
VID SJUKDOM………………………………………………………………… 
 

● Elever och personal ska stanna hemma vid sjukdomssymptom och dessutom vara 
symptomfri i minst två dagar innan återkomst till skolan. Elever kan återgå till skolan 
även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka om 
de varit symptomfria i övrigt i minst två dygn.  

● Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas 
hem.  

● Elever erbjuds möjlighet att följa undervisningen hemifrån vid sjukdomssymptom.  
● Sjukanmälan ska göras i SchoolSoft för elever som är för sjuka för att följa 

undervisningen.  
● Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan 

som vanligt.  
● Undervisning kan ske på distans även när lärare är hemma på grund av milda 

sjukdomssymptom.  


