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Högstadieskolorna i Vara kommun går tillbaka till 
full närundervisning från vecka 15 och framåt 
 
Alla Alléskolans och Nästegårdsskolans högstadieelever kommer att gå tillbaka till 
närundervisning (vanlig undervisning på plats) från måndag den 12/4. Detta utifrån dialog med 
Smittskydd i Västra Götaland. Tidigare åtgärder för att minska trängsel i skolan fortsätter genom 
att bland annat att sprida ut lunchen både över tid och plats. Det vill säga alla elever äter inte på 
sina ”vanliga tider” eller i matsalen.  
 
Vi kommer att följa smittläget nogsamt och om det skulle försämras eller andra 
rekommendationer skulle komma kan beslutet komma att behöva ändras även med kort varsel. 
Detta kommer att informeras om i så fall. 
 
För att försöka minska smittspridningen på skolorna kommer vi att se över matsalstiderna under 
veckan för att minska antalet elever på samma gång. Idrottslektionerna kommer också att hållas 
utomhus så mycket som det är möjligt.  
 

Vi påminner också om Folkhälsomyndighetens viktigaste råd för att minska risken för 
smittspridning, 

 Håll avstånd 
Var noga med att undvika trängsel och hålla avstånd till andra på platser där många 
samlas, till exempel i butiker, köpcentrum, restauranger, uteserveringar och på badplatser. 

 Tvätta händerna ofta 
Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare. Tvätta händerna ofta med tvål 
och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet 
till handtvätt. 

 Hosta och nys i armvecket 
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar 
med smittämnen från att spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid 
pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna. 

 Undvik att röra ögon, näsa och mun 
Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att få bort 
smittämnen. 

 Stanna hemma när du är sjuk  
Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra. 

 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man testar sig vid symptom. Detta gäller alla elever i 
grundskolan (F-9). Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du oftast inte 
testa dig för covid-19. Men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn 
för att vara säker på att symtomen verkligen var tillfälliga och inte orsakade av en infektion. 

 

Vad händer måndag 12/4? 
Vecka 15: Åk 7-8-9 har närundervisning på respektive skola. 
 
OBS! Ovanstående är helt beroende av aktuellt smittspridningsläge och rekommendationer och 
besluten kan ändras med kort varsel. Detta kommer i så fall att informeras om. 
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Har du frågor, kontakta 
Susanne Fransson, rektor Alléskolan 0512-311 60 
Annica Berg Svensson, rektor Nästegårdsskolan 0512-317 98 
Ola Sundberg, Verksamhetschef grundskola 0512-318 14 
 
 
Vänliga hälsningar 
André Essebro, bildningschef 
Ola Sundberg, verksamhetschef grundskolan 
 


