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    Reviderad information upprop åk 1 

    
 

Information angående upprop åk 1 måndag 17/8 
 
Måndag 17/8 kl 10.30 är du välkommen till Ingelstadgymnasiet för upprop. 
Med anledning av Covid 19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om att undvika större samlingar har vi gjort några förändringar och följande 
schema gäller. 
 
Kl 7.30-9.30 kan elever som ska bo på internatet hämta nyckel till rummet. 
Nyckelutlämning sker i skolans matsal. 
 
Kl 9.00-10.30 serveras fika utomhus för elever och föräldrar. 
 
Kl 10.30 upprop i matsalen, endast för elever.  
 
Kl 12-13 lunch för elever. 
 
Kl 13-20.30 information, rundvandring och aktiviteter med klassföreståndare 
och övrig personal. 
 
För att undvika större samlingar ser vi helst att endast en anhörig följer med 
sin ungdom till skolan och att man efter fikat åker hem. Information från 
klassföreståndare till vårdnadshavare kommer att skickas inom kort. 
 
 
 
Covid-19 
 
Så jobbar vi: 

Vår skola arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även 

andra influensavirus kan vara i omlopp. Följande förebyggande åtgärder arbetar 

vi med: 

• Ökat avstånd mellan sittplatser i klassrum, matsal och andra utrymmen. 

• Förlägga verksamhet utomhus i möjlig mån. 

• Uppmana elever att om möjligt vistas ute på raster. 

• Tillgång till handsprit i alla klassrum. 

• Information och samtal om pandemin. 

En allmänt förbyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra 

vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.  
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Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god 

handhygien. Se nedan länk: 

https://youtu.be/vjkEb-3u1bE  

Följande gäller för elever på skolan som har ett eller flera av dessa symtom: 

snuva, torrhosta, feber, andningsbesvär: 

• Stanna på rummet 

• Ring och sjukanmäl dig 0733–477 818 

• Var tydlig med att meddela dina symtom  

• Någon från skolan kontaktar dig 

 

 

Avslutningsvis hälsar vi dig välkommen till Ingelstadgymnasiet och ser fram 

emot att träffa dig! 

Katrin Bladh 

Rektor Ingelstadgymnasiet 

katrin.bladh@ingelstad.nu, 0733 477831 
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