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Ytterligare coronaanpassningar klassrum, matsal och internat 
 
Vår ambition är att hålla skolan öppen och bedriva undervisning på plats. För att 
förhindra smittspridning har vi alla ett gemensamt men också enskilt ansvar att följa 
de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Kronoberg beslutat om. 
Ingelstadgymnasiet gör följande åtgärder och dessa gäller från 20-11-16 och 
höstterminen 2020 ut. 
 
Klassrum och allmänna lokaler: 

• Sprita händerna 

• Nya handspritstationer finns i Bokens entré, Asken, stallet, djurhuset och 
expeditionen 

• Använd grupprum i anslutning till klassrummen 
 
Matsal: 

• Tvätta händerna, händerna spritas av personal innan du tar mat. Sprita 
händerna när du lämnar matsalen. 

• Håll avstånd i matsalen 

• Fasta mattider enligt följande: 
▪ Fika åk 1 9.30 och åk 2 och 3 9.45 
▪ Lunch åk 1 11.15 och åk 2 och 3 11.45 
▪ Kvällsmat åk 1 16.00 och åk 2 och 3 16.20 

 
Internat: 

• Vid sjukanmälan för internatboende kommer personal till rummet, kort 
avstämning och information på rumsdörren om karantän i väntan på hemresa  

• Om elev i dubbelrum är sjuk, flyttar den friska eleven till enkelrum i en vecka 

• Sjuk elev åker hem snarast med anhörig 

• Om elev har familjemedlemmar som är sjuka hemma får eleven stanna på 
internatet över helgen efter överenskommelse med internatföreståndare 

• Inga externa besökare till internatet på kvällar och helger 

• Elever ska vara på internatet och sina rum kl 22.30, då stängs ytterdörrarna. 
Av trygghetsskäl vill vi inte att elever är ute på vägarna om nätterna. Av 
smittspridningsskäl vill vi inte att elever besöker andra skolor, då vi har fått 
information att detta förekommer. 
 
Dessa åtgärder gör vi för att förhindra smittspridning och undvika att behöva 
gå över till distansundervisning. 
 
Skolledningen Ingelstadgymnasiet 



  
 
  
 
 

   
 

 
 
 
 


