Information till elever på Studium med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning i samband med undervisning på skolan har Studium
vidtagit många olika åtgärder.
Undervisningen kommer ske både på distans och på plats i skolan. Du kommer få
information om när och om du ska vara i skolan av din lärare.
För att förhindra trängsel i skolan har vi sett över när olika elevgrupper börjar och slutar sin
undervisning. Vi undviker raster på de lektioner som är i skolan utan har endast kortare paus
på plats i utbildningssalen.
När du är i skolan har du eget ansvar att hålla avstånd till andra elever och personal och följa
Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen. Var noga med handhygien och
tvätta händerna med tvål och vatten när du kommer till skolan eller använd handsprit.
Vi öppnar upp våra lektionssalar i god tid före lektionsstart och vi har möblerat så att
varannan plats är tom. Du kan endast sitta på de platser där vi möblerat med stol. När du
kommer till skolan går du till din lektionssal och sätter dig på en plats. I varje lektionssal finns
tillgång till handsprit.
Det är inte tillåtet att sitta och studera före eller efter lektion i skolan utan när lektionen är
slut lämnar du skolan.
Skolan har utökat sina städrutiner så att dörrhandtag, trappräcken, bänkar och toaletter
städas oftare än normalt.
Vårt elevcafé är stängt och vi erbjuder inte möjlighet att värma och äta medhavd mat på
skolan för att minska risken för smittspridning.
Behöver du stöd med exempelvis inloggning till lärplattform kan du kontakta vår digitala ITsupport losen.hjt.styrman@educ.goteborg.se alternativt boka tid med dem i skolan. Våra
kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare kan du boka tid med både via
telefon, digitalt eller på plats. Du hittar deras kontaktuppgifter på vår hemsida
studiumgbg.se
Endast friska elever och personal är välkomna till skolan. Är du bara lite sjuk stannar du
hemma och följer undervisningen via lärplattformen. Meddela din lärare om du inte kan
komma till skolan.
Mer information om vad som gäller i skolan hittar du på vår lärplattform eller på facebook.

