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Information till vårdnadshavare med elever på Korpadalsskolan angående    
förebyggande åtgärder för att minska smittspridning av Covid 19.  
 
Vi följer utbildningsförvaltningens beslut angående Covid-19 som utgår från rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Karlshamns kommuns krisledningsstab. 
 
Vi fortsätter att speciellt följa Folkhälsomyndighetens råd kring förebyggande åtgärder för att 
minska smittspridning av Covid 19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förebyggande åtgärder i skola och fritidshem: 

 Det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar t ex vid 
klassrum, entré, matsal, omklädningsrum och fritidshem. 

 Vi gör olika anpassningar och skapar rutiner för att minska köbildning och trängsel t ex i 
kapprum och vid matsal. 

 I möjligaste mån ska elever lämnas/hämtas utomhus, undvik flera föräldrar i kapprum     
samtidigt. 

 Under tid för olika anpassningar runt covid 19 – tar vi inte emot föräldrabesök i klasserna. 

 Barn som har varit sjuka kan komma tillbaka till skolan och fritidshem först efter två     
symptomfria dagar. 

 Idrottsundervisning förläggs utomhus. Vi har bra möjligheter till flera omklädningsrum som 
möjliggör delade grupper. Eleverna ska därför duscha efter idrottslektionen. 

 Fritidshemmet kommer fortsatt att förlägga många aktiviteter utomhus. 

 Städpersonal är noga med städning av skolan och fritidshemmets lokaler, speciellt toaletter, 
bordytor och dörrhandtag. Eleverna torkar kontinuerligt sitt tangentbord. 

 
Fyra tips för att må bra under den här tiden: 

1. Gör saker som du gillar och gör dig glad. 
2. Gå ut och rör på dig och fyll på med energi! 
3. Behåll dina vanliga rutiner. Det är viktigt att äta frukost, lunch och middag och att 

gå och lägga sig och stiga upp på ungefär samma tider. Det är också bra att ha       
bestämda tider för skolarbetet och läxorna. 

4. Håll kontakten på ett säkert sätt med kompisar och släktningar. 
 
Hälsningar 
Annica Clarin, rektor Korpadalsskolan  


