
Till eleverna på Hvitfeldtska gymnasiet inför skolstarten nästa vecka. 

Hej allihop och välkomna tillbaka till oss. Vi hoppas att ni alla fått vara friska och kunnat fira 

sommarlovet på ett bra sätt. Osäkerheten är stor, och det går många rykten, om hur höstens 

skolgång ska bli. Det här brevet är ett sätt att förklara hur vi planerar för en bra undervisning och 

säker skolgång avseende Covid -19. 

Skolstart elever åk 1: 

Samling enligt scheman på särskild länk på hemsidan. Schemat har även skickats ut per brev. De 

största programmen NA, EK, SA gör uppropet utomhus. 

Skolstart åk 2 och 3: 

Ingen gemensam samling – gå direkt till sal enligt ditt schema. Schemat är lagt så att tvåorna och 

treorna inte är på skolan samtidigt. 

Schema efter skolstart och under augusti + september 
ÅK 1 har all undervisning på skolan. Åk 2 och 3 varannan dag på skolan och distans. Innebär mån, 

ons, fre ena veckan och tis, tors veckan därpå.  

På plats i skolan  

Jämna veckor   årskurs 2 mån, on, fre  årskurs 3 ti, to 

Ojämna veckor  årskurs 2 tis, tors  årskurs 3 mån, ons, fre 

IA och Sprint är inne hela tiden. Undantag görs för laborationer och en del musikundervisning. 

Befintligt schema även för distansundervisningen. Vissa lektioner kan få senarelagd skolstart, men det 

blir ingen generell sovmorgon. 

Om möjligt senarelägger IA och Sprint starttiden på sina skoldagar, men har all undervisning på 

skolan. 

De individuella valen kommer att få särskild planering. 

Detta innebär att skolan bara ska ha ca 60% av eleverna på plats samtidigt. 

Skollunch 
Restaurangen ordnar 100 - 200 matlådor som kan hämtas vid köbildning. Tält på skolgården byggs 

där man kan äta matlådan. Inga matkort på stan beställs. Ca 1/3 färre ätande än tidigare. Elever som 

läser på distans erbjuds inte skollunch.  

Kollektivtrafik 

Det blir ca 500 elever färre per dag som åker genom ovanstående lösning. Ta er gärna till skolan till 

fots eller med cykel om ni bor i närområdet. 

Övrigt: 

Stanna hemma om du känner dig krasslig. Försök då att delta i lektionen via Google meet. 

Handhygien är viktigt. Handsprit kommer att finnas tillgängligt i klassrum och skolrestaurang. Tvätta 

händerna ofta med tvål och vatten. 

Vi kommer att städa lokalerna oftare. 

Vi kommer att möblera med enskilda bänkar där det går. 

Håll avstånd. Försök att inte gå mer än en åt gången om ni har ärenden till expedition, rektorer, 

elevhälsa med mera. Tänk efter om ärendet går att lösa per mail eller pim. 

Tillsammans gör vi det bästa vi kan av den uppkomna situationen. 

Välkomna önskar vi i skolledningen på Hvitfeldtska. 

 


