Höglandsskolan
Utbildningsförvaltningen

Bromma den 18 mars 2020
Hej alla föräldrar på Höglandsskolan.
Det sker snabba förändringar nu både för oss i skolan, för er föräldrar och i samhället och i världen.
Vi har fullt uppdrag med att genomföra hastiga förändringar och säkra upp att vi har en så säker
verksamhet som möjligt. Det viktigaste i detta är att hela tiden nå alla medarbetare men information
och allt hinner vi då inte uppdatera er föräldrar med.
Här kommer en kort redogörelse för nuläget:
• Samlingar: vi ställer in samtliga samlingar som ligger i mars och april. Dels för att de inte
kan framföras för publik och att personalen behövs för att upprätthålla ordinarie
undervisning då många är sjuka. Troligen blir även resten av terminens samlingar inställda,
vi återkommer med beslut för maj.
• Höglandsskolans dag den 7 maj. Ha fortfarande datumet i beaktande, troligen blir den
inställd. Vi har kontakt med föräldraföreningen om detta.
• Idrotten: vi kommer from den 18 mars inte att han vanlig idrott för hela klasserna i
idrottshallen. Det kan dels bli uteidrott men eleverna ska inte klä om dels blir det teoretisk
undervisning om hälsa. Idrottslärarna tar hand om detta. några grupper har redovisningar i
små grupper denna vecka, dessa kommer att genomföras.
• Elevråd, matråd, klimatråd, TL, alla möten ställs in tills vidare.
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Tvätta händerna. Vi uppmanar och kontrollerar att eleverna tvättar händerna inför lunchen
och efter raster, så långt vi kan. Vi har även handsprit i klassrummen och matsalen. Skyltar
om att tvätta händerna sitter placerade på många ställen i skolan.
Utdelning i matsalen: Eleverna får inte ta bestick, tallrikar, glas eller mat själva. Det delas
ut av personal med handskar.
Salladsbordet är borttaget liksom öppna smörpaket. Vi har from fredag endast småpaket av
Bregott samt att brödet delas ut.
Städning Vi har utökat städningen i skolan och framförallt på toaletterna, knappar och
handtag.
Glest mellan eleverna. Vi försöker så långt vi kan ha avstånd mellan eleverna, i klassrum,
matsal, korridorer och försöker så långt det är möjligt ha uteverksamhet på raster och fritids.
Skolplattformen. Lärarna lägger här upp arbetsmaterial till det man undervisar om i skolan
så elever som är sjuka kan arbeta hemma. Det ligger på Planering och Bedömning.
Prov, sjuka elever. De elever som är hemma och är sjuka får inte komma till skolan för att
genomföra prov. De kommer att få visa sina kunskaper vid senare tillfälle. Har man varit
sjuk ska man stanna hemma två dagar som frisk innan man återvänder till skolan.
Personal sjuk. Det är inte bara elever som är sjuka utan även en stor del av vår personal.
Det börjar även bli svårt att få tag på vikarier. Det innebär att vid vissa tillfällen kommer att
behöva slå ihop små grupper av elever. Det kan även innebära att vi behöver ställa in vissa
lektioner. Men vi göra allt vi kan för att upprätthålla en god undervisning.
Om skolan ska stänga. Vi förbereder oss på olika vis att i så fall genomföra undervisningen
på distans. Vi återkommer om så blir fallet.
Hoppas detta givit er en liten inblick i vårt arbete i coronatider.
Vänliga hälsningar
Sandie Sandquist, rektor
Sandie.sandqvist@edu.stockholm.se

