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Information till vårdnadshavare
Krisplan vid pandemi/covid-19 – ht 2020 ,
gäller from 2020-09-17 tills vidare.
Denna krisplan är framtagen för Östersunds Waldorfskola för att hantera
situationer som kan uppkomma vid en pandemi, eller som nu, ett utbrott av covid-19
viruset. Denna krisplan gäller i första hand under höstterminen 2020.

Covid-19 – generella regler och rutiner
Rektor och styrelse följer nyheter och ser till att hålla sig uppdaterad med den senaste
informationen från myndigheter. Verksamheten följer myndigheters rekommendationer,
men rektor i samråd med styrelsen kan välja att göra avsteg om de finner det
nödvändigt utifrån framtagen riskbedömning.
Skolresor och/eller planerade utflykter till museer etc. ställs in för att undvika
folksamlingar, om inte rektor meddelar något annat (utflykter i/till naturen som ej kräver
resa med buss/tåg kan fortgå som vanligt efter framtagen riskanalys).
Besöksförbud i skolans lokaler. Vi tar endast emot personal, elever och
vårdnadshavare, samt personer med arbetsuppgift i lokalerna, ex städpersonal.
Vårdnadshavare får vistas på skolan i samband med lämning och hämtning. Vi ser
helst att det i mesta möjliga mån sker utomhus. Besök av/möten med
vårdnadshavare i skolans lokaler sker efter beslut från rektor.
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Om ett barn/elev insjuknar eller uppvisar symtom i form av huvudvärk, förhöjd
kroppstemperatur, hosta eller annan påverkan på luftvägarna i skolan gäller
följande:
● barnet/eleven isoleras, i nedre husets vilrum, i övre huset skolsköterskans
rum.
● vårdnadshavare kontaktas och ombeds omgående hämta barnet.
Observera att detta även gäller vid lättare symtom som halsont, snuva,
muskel-och ledvärk.
Medarbetare/föräldrar/barn/elever som testats positivt för covid-19 får inte vistas på
skolan innan två dagars symtomfrihet.
Avseende testning av barn och ungdomar hänvisar vi till 1177.
I dagsläget gäller återgång till skola efter två symtomfria dagar.
Barn kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar
sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
Detsamma gäller givetvis andra som har anledning att komma till skolan,
exempelvis vid hämtning på fritids.
Handhygien – personal/barn/elever uppmanas och påminns om adekvat handhygien.
Tvätta händerna ofta med tvål och använd endast engångshanddukar. Information sätts
upp i alla entréer på skolan som påminnelse. Alla tvättar händerna vid skoldagens start.
Undvik handkontakt, hälsa ej genom att ta i hand. Detta gäller både vuxna och barn.
Handtag, toaletter, handfat desinficeras dagligen.
I matsalen har vi nya rutiner för att minska smittrisken. Barnen serveras av personalen,
gäller både varmrätt och sallad. Den personal som serverar mat ska ha rena händer
och handskar. Det är väldigt noga att ytterkläder, mössa, keps, hängs av i
kapprummet. Alla som ska gå in i matsalen behöver tvätta sina händer noga!
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Besöksreglerna i matsalen är desamma som på skolan.
Vi behöver begränsa antalet människor i matsalen till 50 åt gången. Det medför
vissa förflyttningar i schemat, men påverkar inte sluttiden för någon klass.
Vi har möblerat om i matsalen för att skapa utrymme mellan eleverna. Vi sitter nu på
varannan stol, vid mindre bord än tidigare.
Vi har gjort förändringar i vårt kalendarium, då vi inte längre kan genomföra
månadsfester och andra samlingar som på det sätt som vi planerat.
Se det senaste kalendariet på www.waldorfostersund.se.
När det ringer in för morgonsamling och efter rast ställer vi upp klassvis utomhus
och gå in en klass i taget. Detta för att undvika trängsel i trapphus och korridorer.
Om du som förälder/ditt barn känner stark oro, ta kontakt med er klasslärare.
Håll kontinuerlig kontakt med klassläraren/skolan vid hemmavaro. Grundreglen är att
symtomfria barn ska gå i skolan, skolplikt råder.

Situation – fall av covid-19 på skolan
Vi agerar som i alla sjukdomsfall, omtanke om barnet/eleven, kontakt med
vårdnadshavare, hemgång så snart som möjligt. Vi är vaksamma på symtom och tar
omedelbar kontakt med vårdnadshavare och rektor om ett barn/en elev visar symtom
på covid-19.
Det gäller samma sekretess kring covid-19 som vid alla andra sjukdomsfall. Skolan
har inte rätt att delge information kring enskildas sjukdomar. Vi kan därför inte berätta
om någon på skolan varit sjuk i covid-19.

Situation – många medarbetare hemma/sjuka
Skolan kommer prioritera personal till de lägre klasserna (åk F-6). För åk 7-9 finns
alternativ att slå ihop klasser och/eller att skicka hem elever med material att arbeta
med.
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● Om elever ombeds stanna hemma pga personalbrist redan innan skolstart
informerar rektor berörda elever och vårdnadshavare så tidigt som möjligt.
Information går i första hand via mail.
● Om elever behöver skickas hem under pågående skoldag pga. personalbrist
informerar rektor/medarbetare berörda vårdnadshavare. För elever F-5 gäller
personlig kontakt med vårdnadshavare via sms eller telefon. För elever 6-9 går
informationen företrädesvis mailledes. I enskilda fall krävs personlig kontakt
med vårdnadshavare.

Situation – skolan behöver stängas/
vid långvarig hemmavaro av elev
Om huvudman/myndigheter beslutar att skolan behöver stängas för att förhindra
spridning av smitta/personalbrist:
● Rektor informerar medarbetare, elever och vårdnadshavare.
● Klasslärare ser till att elever får med sig hem ett skrivhäfte och en läsbok för att
kunna arbeta hemifrån. Elever i åk 6-9 tar också med sin mattebok hem (om
skolan håller fortsatt öppet skall matteboken dagligen bäras till och från skolan av
eleverna). Om en elev inte är på plats, får vårdnadshavare ta kontakt med
klassläraren.
● Eleverna i åk 6-9 kommer att kunna använda Google Classroom. Information
går till elever och vårdnadshavare. Alla elever i klass 6-9 är tilldelade inlogg i
Google Classroom. Det finns många uppgifter att arbeta med för den som är
är hemma och tillräckligt frisk för att orka med skolarbete.
● Eleverna i F-5 får hemuppgifter i mailform/pappersform. Information går till
vårdnadshavare. Alla elever i dessa klasser har fått uppgifter som går bra att
arbeta med hemma för de hemmavarande barnen som är tillräckligt friska.
Om det blir aktuellt att stänga skolan skall omsorg ordnas för barn vars
vårdnadshavare har arbeten som av MSB definierats som samhällsviktig
verksamhet, samt barn med särskilda behov.
Fritidsverksamheten förläggs utomhus i mesta möjliga mån. Minska gärna fritidstiden
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i den mån ni kan under denna tid. Det är väldigt viktigt att vi har alla barns
fritidstider för vår egen planering och barnens bästa!

Kommunikation
Rektor är ansvarig för kommunikation med vårdnadshavare, medarbetare och
myndigheter.
Skola ger inga medicinska råd utan hänvisar vårdnadshavare att kontakta 11313 för
frågor och information kring covid-19 samt 1177 vid misstänkta symptom.
Kontaktpersoner på Östersunds Waldorfskola:
Lisa Edin, rektor: 076-133 10 45, lisa.edin@waldorfostersund.se
Susanne Lundqvist, tf rektor, susanne.lundqvist@waldorfostersund.se
Nina Ångström, skolsköterska: 073-073 89 50, nina.angstrom@ostersund.se
Skolan nås även på 063-12 02 93, 063 12 00 93, info@waldorfostersund.se
Frånvaroanmälan via sms till: 070-363 02 27
Se till att frånvaroanmäla senast kl 8 samma dag. Det underlättar vår planering
när det är lite personal på plats. Det är viktigt att vårdnadshavare sjukanmäler.
Om ni vet att barnen blir sjuka en längre tid, meddela klassläraren. I annat fall
önskar vi daglig kontakt.
För elever med långvarig skolfrånvaro behövs en särskild handlingsplan. Ta
kontakt med din klasslärare.
Beslut och rekommendationer enligt ovan gäller tills vidare.
Beslutet taget av huvudman och rektor 2020-09-15.

