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Hoppas att ditt sommarlov varit härligt!
Vi ser verkligen fram emot att du och alla andra elever kommer att vara på plats i
våra gymnasieskolor i höst. När vi nu samlas alla tillsammans igen kommer det att
bli väldigt viktigt att vi är rädda om varandra och gör allt vi kan för att minska
eventuell risk för smittspridning.
Att det skapas trängsel i kollektivtrafiken på väg till och från skolan är en risk. Efter
dialog med Västtrafik vill vi verkligen be dig som inte behöver åka kollektivt att
avstå så att vi tillsammans minskar risken för trängsel för de som har kollektivtrafik
som enda alternativ för att ta sig till och från skolan. Cykla, gå eller åk bil med någon
om du kan och hoppa aldrig på en buss sista biten fram till skolan.
I nuläget har gymnasiets ledningsgrupp inte fattat beslut om förändrade skoltider
eller att systematiskt erbjuda vissa kurser på distans, men om skolledningen bedömer
att det krävs utifrån smittspridningsrisk (i eller på väg till och från skolan) så finns
den möjligheten under hösten. Bedömningar och överväganden kommer att göras
varje vecka.
I våra skolor har vi anpassat möbleringen för att få så stora avstånd som möjligt
mellan bänkarna och i några få klassrum har vi enbart stolar i nuläget för att
garantera utrymmet mellan elever.
Handsprit kommer att finnas tillgängligt för alla och märkningar i golvet hjälper oss
att hålla avstånd i kö till Bamba och café.
Vi kommer inte att samla stora grupper av elever i aula eller teater och vi kommer att
skylta med folkhälsmyndighetens råd för att påminna oss alla.
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Vi tar vårt gemensamma ansvar bland annat genom att:

Gymnasium & Arbetsmarknad
Cynthia Runefjärd
Direkt 0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 30 Kungsbacka
Besöksadress
Södra Torggatan 16, plan 3
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 41 64
gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
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Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
Hålla en armlängds avstånd till andra
Hosta och nysa i armvecket
Vi uppmanar alla elever att tänka på hur man hälsar. Undvik kramar och
närkontakt
Lärare har rätt att skicka hem en elev som uppvisar symtom

Tillsammans tar vi vårt ansvar. Varmt välkommen till höstterminen 2020!
Gymnasiets ledningsgrupp

