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Coronaviruset har nu präglat våra liv i långt mer än ett halvår och för Lagmansgymnasiets del har 
det hittills inneburit många anpassningar och förändringar. Detta även efter att i höst ha gått 
tillbaka till undervisning på plats i skolan. 

Vi har fram till för en kort tid sedan i stort sett varit förskonade från bekräftade Covid-19-fall på 
skolan, men de senaste två veckorna har detta ändrats och några bekräftade fall har dykt upp. Att 
denna utveckling leder till ökad oro hos många är fullt naturlig och med tanke på nuläget vill vi 
med denna information beskriva vad vi på Lagmansgymnasiet gör. 

Vad gör Lagmansgymnasiet när ett Covid-19-fall blir bekräftat och känt på skolan? 

Det skolan generellt gör i hanteringen av Corona är att följa Folkhälsomyndighetens och 
Smittskydd Västra Götalands råd och riktlinjer. Vid ett bekräftat fall följer vi deras handlingsplan 
som i korthet går ut på att kartlägga vilka personer den smittade varit i närkontakt med på skolan 
och att snabbt informera dem om vad som gäller utifrån handlingsplanen. Samråd sker alltid med 
smittskyddet i Västra Götaland. 

Vad gör Lagmansgymnasiet för anpassningar nu när det är en ökad smittspridning? 

Målsättningen från Folkhälsomyndigheten, som också utbildningsministern nyligen understrukit 
(på pressträff onsdag den 18 november), är att kunna hålla skolor i Sverige öppna så mycket som 
möjligt. Skolan ska förstås vara öppen i kombination med relevanta anpassningar för att minska 
risken för smittspridning. I nuläget gör därför Lagmansgymnasiet följande: 

1. Förutom tidigare gjorda anpassningar (inga stora samlingar, förlängd schemalagd lunchtid, 
handsprit i alla klassrum, fasta placeringar i klassrum, ökad städning, avstämningar och 
anpassningar med Västtrafik och annan skolskjuts etc.) läggs nu följande till: 
- Varje elev träffar och umgås endast med elever i sin klass på skolans område. Som elev 

håller man alltså tydligt avstånd till elever i andra klasser. Smitta sprids i närkontakt 
med andra och detta är ett tydligt sätt att minska på antalet personer man som elev har 
närkontakt med. För att detta ska fungera måste alla elever ta sitt ansvar! 

- Ytterligare justeringar görs gällande vilka salar som används till undervisning. Till exempel 
kommer fler lektioner förläggas i lilla salen (Konserthuset) där det finns gott om plats 
även för våra större klasser. 

- Lektioner där det normalt deltar elever från flera klasser (till exempel individuellt val) 
hanteras så att lämpliga salar och upplägg av lektionerna gör så att tillräckligt avstånd går 
att hålla. 

- De elever som upplever sig behöva egna anpassningar utifrån Coronaläget (till exempel 
att man själv är i riskgrupp eller bor med personer i riskgrupp) tar kontakt med sin rektor. 
 

2. Blir det trots åtgärderna under punkt 1 ovan en ökad smittspridning blir nästa steg att gå över 
till växelvis distansundervisning för att minska på antalet personer i skolan. Ett beslut om att 
ställa om till detta kan komma med kort varsel. Att vi inte gör så här redan nu beror på den 
relativt låga nivån av smitta på skolan, detta är också avstämt med smittskyddet i Västra 
Götaland. 
 
 



3. En sista åtgärd att ta till ifall smittspridningen fortsätter trots båda ovanstående punkter är att 
gå över till distansundervisning för alla. 

 

Åter igen så är vår målsättning att kunna hålla igång undervisningen i skolmiljön så långt som 
möjligt med Coronaanpassade upplägg. Distansundervisning är, för de allra flesta, en betydligt 
sämre undervisningsform och försvårar för eleverna att nå sina mål gällande betyg och 
gymnasieexamen. 

Effekten av skolans anpassningar för att minska smittspridningen blir dock väldigt begränsad om 
vi inte för övrigt följer de rekommendationer och allmänna råd som finns. Folkhälsomyndigheten 
säger att den kunskap som finns idag pekar på att skolmiljön i sig inte driver smittspridningen 
utan smittspridning sker snarare på fritiden, i idrottssammanhang där man har nära kontakt, och i 
andra sociala sammanhang, till exempel på fester. Med detta sagt så måste vi alla ta vårt ansvar i 
hur vi beter oss och hur vi träffar andra. Så håll avstånd, umgås inte med andra än dina närmsta, 
gå inte på fester och andra sammankomster. Det här är förstås i längden oerhört tråkigt, men 
följer vi inte detta finns risken att smittspridningen ökar ytterligare.  

 
Med vänliga hälsningar 
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