11 januari 2021

Nu är vårterminen igång, men allt är inte riktigt som det brukar. Coronapandemin gör att vi
kommer fortsätta med anpassningar i verksamheten för att försöka minska verkningarna av
pandemin, samtidigt som vi utför vårt viktiga utbildningsuppdrag, att ge våra elever de bästa
förutsättningarna för framtiden.
Regeringen och myndigheter är tydliga med att det prioriterat att hålla undervisning igång i
grundskolan. Distansundervisning är en möjlighet som funnits sedan i våras som en sista
utväg, om övriga åtgärder inte bedöms vara tillräckliga för att begränsa smittspridning.
Regelverket kring detta har nu förtydligats ytterligare.
Nya Munken baserar sina beslut om hur undervisningen organiseras under pandemin på
bedömningar från Folkhälsomyndigheten och vi följer rekommendationer från Region
Östergötlands smittskyddsmyndighet. Vi följer också hur Linköpings kommun agerar och har
under det senaste året gjort liknande bedömningar.
Nuvarande beslut är att vi bedriver undervisning på plats på Nya Munken, därvid följer vi
rekommendationen från Region Östergötlands smittskyddsmyndighet som lämnats till
Linköpings kommuns grundskolor, i samband med skolstart. Vi reserverar oss för att beslutet
kan komma att omprövas och fler anpassningar kan komma att göras löpande. Vi har en
beredskap för distansundervisning, om läget förändras eller andra bedömningar görs av oss,
smittskyddsmyndigheten i Regionen, Folkhälsomyndigheten eller Regeringen.
Vi behöver alla hjälpas åt genom att följa de allmänna rekommendationerna. Det är ett
gemensamt ansvar för skolan, elever och vårdnadshavare att:
● hålla avstånd till varandra, på det sätt som är möjligt i olika situationer.
● tvätta och sprita händerna ofta.
● om du behöver nysa, nys i armvecket.
● undvika att röra ansiktet med händerna och när man gjort det och tvätta händerna.
● stanna hemma vid förkylningssymptom; se nedan:
o Vid förkylningssymptom (t ex hosta, snuva eller feber) – ska man stanna
hemma, tills man varit frisk (utan förkylningssymptom) i minst 48 timmar.
o Om någon hemma är sjuk i Covid-19 (har testat positivt) ska även friska
ungdomar vara hemma till dess att alla är friska. Stanna hemma minst en
vecka och var vaksam på symptom i ytterligare en vecka.
o Om du har frågor, kontakta 1177 eller våra skolsköterskor
● om man åker med kommunala färdmedel till skolan ska restriktioner för dessa
uppmärksammas och följas.
Vi har genomfört många åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan, bland
dem:
● Återkommande repetition av allmänna förhållningsregler kopplade till Corona

● Återkommande information till elever, medarbetare och vårdnadshavare
● Skyltar, affischer och annan skriftlig information finns uppsatt på skolan och
uppdateras löpande, handspritsautomater vid matsalen
● Golvmarkeringar med uppmaningar att hålla avstånd
● Ökad bemanning vid matsalen för att se till att handhygienen sköts och nya
matsalsscheman för att undvika trängsel
● Daglig uppföljning av sjukskrivning bland elever och medarbetare
● Tät avstämning mellan skolledning och styrelse, hög beredskap att fatta beslut
● Fritidsgården har stängts
● Alla större samlingar (lucia, skolavslutning, Öppet Hus har ställts in eller genomförts
digitalt)
● All uthyrning av skolans lokaler är pausad
● Alla arbetsplatsmöten genomförs digitalt
● Kontakter med vårdnadshavare genomförs om möjligt digitalt

Har du frågor till oss så finns våra kontaktuppgifter nedan och på hemsidan (nyamunken.se).
Där finns också kontaktuppgifter till vår skolhälsovård.
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