Rutiner vid pågående pandemi Covid-19 inför läsårsstart 20/21

Personalrutiner - Covid 19 - inför läsåret 2020
Allmänt om pågående pandemin:
Samhällets framgång att hantera pågående pandemi bygger på
samarbete och hänsynstagande från kollektiv till individ. Visa därför
varandra hänsyn, respekt och tolerans. Som organisation och som
individ ska myndigheternas rekommendationer uppmärksammas och
efterföljas.
Förutsättningar för gymnasiet: Enligt Regeringens beslut 2020-06-15 är
Sveriges gymnasieskolor åter öppna för närstudier. All fjärrundervisning
är därmed inställd. Analys av situationen sker fortlöpande och Anders
Tegnell berättar (AB 2020-08-07) att FHM med kort varsel kan
rekommendera att gymnasieskolan vid behov återigen, helt eller delvis,
inför fjärrundervisning.
Fortsatta rutiner på Victum angående Covid 19
Som personal ombeds du att i samband med läsårstarten göra en
individuell riskbedömning om det finns situationer eller arbetsmoment
kopplat till arbetet på Victum som du anser medför en risk. Tänk igenom
olika moment i kurser som du ansvarar för och hur eventuella
riskmoment kan förebyggas. Riskbedömningen ska sedan meddelas
skolledningen. Bidra med egna konstruktiva förslag hur eventuellt
riskfyllda moment kan avhjälpas.
Lägesanalys/lokaler: Vad gäller kontor och personliga arbetsplatser
förväntas detta fungera bra vad gäller yta och distansering. När det
gäller vistelse i personalmatsal - tänk extra mycket på distans och att
inte sitta kvar onödigt länge. Vi har reducerat antalet sittplatser. Om
lunchen intas på arbetsrummet ska givetvis stor hänsyn tas till
kollegorna. Rummet används också som matplats.

På skolan finns särskilda zoner där det kan förväntas uppstå trängsel.
En sådan zon är A-plan där merparten av elevskåpen finns, nya
matsalen, trapphuset och ljushallen på B-plan (norra sidan). Situationer
där trängsel lätt uppstår är vid ut- och ingång i salar. Skolan har dekaler
som uppmanar och påminner alla att hålla avstånd.
För att avlasta beläggningen på skolan ser vi gärna att kreativa lösningar
för undervisningen blir ett komplement. Detta kan tex vara utomhusidrott,
utomhusundervisning, studiebesök och undervisningsmoment förlagda
till arbetsplats.

Blir du sjuk och upplever typiska covid-symtom, ta kontakt med 1177.se
och beställ ett självtest. Läs följande länk:
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruseti-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/

Detta läsår praktiseras inte undervisning från hemmet vid sjukdom. Är du
sjukanmäld, eller vårdar barn, har du status som icke-arbetande.
Försäkringskassans regler gäller.
Förstärkta städrutiner, så som praktiserades förra året, gäller tills vidare.
Planering av undervisning: Då restriktioner finns gällande symtom och
återgång till skolan efter sjukdom är det extra viktigt att varje lärare har
en tydlig planering att följa som underlättar för elever att följa
undervisningen vid frånvaro. Detta är också nödvändigt om en kollega/
vikarie tar över något moment. För övrigt eftersträvar vi att under hösten
utveckla vårt tematiska arbete som kommer underlätta dessa situationer.
Fasta platser i klassrummen. För att minska rörelse i klassrummet ska
eleverna från början ha en fast plats som är deras. Placeringen bestäms
av klassmentorerna.

Elevrutiner Covid-19, Victum, höstterminen 2020

Allmänt om pågående pandemin/ Covid-19:
Samhällets framgång att hantera pågående pandemi bygger på
samarbete och hänsynstagande från kollektiv till individ. Visa därför
varandra hänsyn, respekt och tolerans. Som organisation och som
individ ska myndigheternas rekommendationer uppmärksammas och
efterföljas.
Förutsättningar för gymnasiet: E
 nligt Regeringens beslut 2020-06-15 är
Sveriges gymnasieskolor åter öppna för närstudier. All fjärrundervisning
är därmed inställd. Analys av situationen sker fortlöpande och Anders
Tegnell berättar (AB 2020-08-07) att FHM med kort varsel kan
rekommendera att gymnasieskolan vid behov återigen, helt eller delvis,
inför fjärrundervisning.
Nuläget: Hela världen är just nu drabbad av Covid-19 - pandemi. I
nuläget vet ingen hur länge denna situation kommer pågå. Vi måste alla,
överallt och i alla åldrar, visa hänsyn, respekt och omtanke. Hela
samhällets möjlighet att klara av Covid-19 bygger på samarbete och
hänsynstagande.
Följande punkter ska följas av alla elever
● Håll så mycket avstånd till varandra som går. En förhållningsregel
är en armlängds avstånd till andra personer
● På raster - försök att vara ute om det går och sprid ut er i lokalerna
så mycket som möjligt, allt för att undvika täta grupperingar
● Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten. Torka med
pappershandduk. Detta är mest effektivt, men handsprit finns som
komplement.

● Förbud att komma till skolan för den som känner någon slags
sjukdomssymtom. Den elev som trots detta kommer till skolan
kommer att avvisas omedelbart. Två dagars symtomfrihet innan
återgång till skolan.
● Vi uppmanar elever att så långt som möjligt använda alternativa
färdsätt till skolan än kollektivtrafiken. För många elever fungerar
det bra att gå eller cykla som alternativ till buss. Skolan är öppen
från 07:30 - 16:30 (fredagar 07:30 - 15:30) detta gör att du kan
planera så att du undviker rusningstrafik om du åker kollektivt.
● Om en elev inte visar ansvar och respekt för ordningsreglerna för
Covid-19 kan detta leda till konsekvenser enligt Victum
konsekvenstrappa.
● Fasta platser gäller i klassrummet
● Lärare och övrig personal kommer regelbundet prata med alla
elever om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att förhindra
smittspridning - på skolan och i samhället.
● Periodvis finns det möjlighet för skolan att avlasta våra lokaler
genom att årskurs två eleverna har digital undervisning en
gång/vecka.
● Föräldramöten för årskurs ett elever kommer under hösten att ske
digitalt.
● Utvecklingssamtal ska i så stor utsträckning genomföras med elev,
vårdnadshavare och mentor i google-meet.
● Skuggningar av elever från årskurs 9 kommer under hösten att
kunna genomföras med ett studiebesök i form av ett lektionsbesök,
samtal med en elevambassadör, lärare och rektor. Skuggningar av
en elevgrupp går inte att genomföra under hösten.

Gymnasiemässan och Öppet Hus under hösten 2020
Varje år arrangerar kommunerna i Familjen Helsingborg en gemensam
gymnasiemässa för alla elever i årskurs 9 och allmänheten.
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 innebär det att:
● Höstens gymnasiemässa för åk 9 kommer att äga rum på
digitalt sätt och under två vardagar i november.
● Nuvarande 8:ors gymnasiedagar flyttas till våren. Vi får se
om den kan ske fysiskt eller om även dessa behöver planeras
om till något annat.
Målet är att läsåret 21/22 återgå till samarrangemang med
gymnasiemässa och gymnasiedagar under samma vecka så som
tidigare planering för detta läsår sett ut.
Öppet Hus kommer inte att kunna genomföras fysiskt. Vi jobbar på att
genomföra detta digitalt på vår hemsida, instagram, etc.

