Fastställd av huvudmannen för Vrena friskola 18 mars 2020.

Av den nya förordningen beslutad av Regeringen framgår att det finns fyra olika situationer då det är tillåtet att hålla en skola stängd
på grund av coronaviruset:
• på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva
verksamheten
• efter att huvudmannen samrått med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
• därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
• på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
När en skola är stängd möjliggör den nya förordningen utökade möjligheter att erbjuda fjärr- och distansundervisning. När skolan
öppnar igen ska det vara möjligt att förlänga skoldagar, förlänga pågående läsår eller bedriva undervisning på lördagar, söndagar
eller andra helgdagar för att eleverna ska få den undervisning de har rätt till.

Särskilda rutiner vid Vrena friskola pga covid-19.
OBS! All information från Vrena friskola kring coronaviruset (covid-19) sker via Unikum.
Notera att rutinerna kan komma att kompletteras vid nya myndighetsrekommendationer.

Om ett större antal medarbetare är frånvarande från jobbet.
Våra vanliga vikarierutiner gäller så långt som möjligt.
Varje arbetslagledare informerar rektor och vikariesamordnaren dagligen om personalläget.
Om det är ont om personal (det går varken att omfördela personal internt eller få tag på vikarier)
gäller följande:

1. Om möjligt slå samman klasser respektive avdelningar (beakta personaltätheten och smittrisken
barn/elever emellan).
2. Om det efter sammanslagning bedömas av arbetslagledare att det är omöjligt att bedriva
verksamhet enligt lag kontaktas rektor som i sin tur kontaktar huvudmannen/styrelsen för beslut om
att stänga delar av verksamheten samt omfördela personal för att hålla vissa verksamheter igång.
3. Om det efter stängning av delar av verksamheten uppstår en ny situation där det bedöms omöjligt
att bedriva verksamhet enligt lag kontaktar rektor huvudmannen för beslut om att stänga ytterligare
verksamheter vilket kan leda till att all verksamhet stängs.

För att inte eleverna ska gå miste om undervisning vid en stängning kommer vi att där det är möjligt
använda hemskickade arbetsuppgifter och/eller distansundervisning med tillgång till lärarstöd via
digitala plattformar/mail och/eller telefon. Skulle stängning leda till att undervisning går förlorad
förlängs skoldagarna efter öppnandet i första hand. I andra hand förlängs läsåret och i tredje hand
används lovdagar. Ett alternativ kan även vara att utöka nästa läsårs tider, vilket inte är en möjlig
lösning för årskurs 6. Årskurs 6 kan komma att ha sin egen lösning vid stängning.

Om någon medarbetare, barn, elev eller vårdnadshavare konstateras vara sjuk på
grund av coronaviruset.
•
•

Medarbetare kommer inte till Vrena friskola och meddelar snarast rektor.
Barnet/eleven kommer inte till Vrena friskola och det gäller även dess syskon.
Vårdnadshavare meddelar snarast ansvarig(a) pedagog(er) och rektor.
• Vårdnadshavaren kommer inte till Vrena friskola och dess barn som går i förskola,
skola/fritidshem stannar hemma. Vårdnadshavaren och ansvarig pedagog meddelar snarast
rektor.
Rektor gör i samtliga fall tillsammans med huvudmannen en riskbedömning och vidtar anpassade
åtgärder för det specifika fallet efter samråd med smittskyddsläkare.

