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§ 49 2020.227 KUN

Säkerställande av arbetsmiljö för elever och pedagoger med anledning
av coronapandemi i samband med skolstart hösten 2020
Ärendebeskrivning
Den 17 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att Sveriges gymnasieskolor,
kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att
bedriva fjärr- och distansundervisning. Kultur- och utbildningsnämnden fattade beslut om att
elever i gymnasieskolan vid Alströmergymnasiet ska ges fjärr- och distansundervisning i
enlighet med 7 § förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av
viss smitta. Även vuxenutbildningen övergick till fjärr- och distansundervisning, men särskilt
beslut av huvudmannen krävdes inte då fjärr- och distansundervisning är tillåtet inom
skolformen sedan tidigare.
Den 29 maj rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolor och
vuxenutbildningen skulle återgå till ordinarie undervisning från och med den 15 juni 2020.
För att säkerställa arbetsmiljön för elever och pedagoger samt minska risk för att bidra till
smittspridning vid återgång till ordinarie undervisning har en rad åtgärder vidtagits inom
verksamhet utbildning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Vidtagna åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas i syfte att minska risken för
smittspridning i verksamheten. Nedan följer åtgärder som iscensatts till och med 10
september 2020.
Övergripande åtgärder som vidtagits vid både Alströmergymnasiet och Campus Alingsås är
att information inför uppstart har lämnats till elever och eventuella vårdnadshavare via Arena
för lärande (digital informationsplattform) och på papper vid första skoldag. Ytterligare
informationsinsataser planeras inom kort i syfte att påminna och belysa vikten av att hålla
förhållningsreglerna. Information inför uppstart till personal har skett både vid möten och
skriftligt via kommunportalen. Information om hemarbete finns på kommunportalen. Vid varje
APT påminns medarbetarna om att ta del av kommunens information om covid-19 på
kommunportalen. Informationsskyltar och information på TV-skärmar om avstånd och hygien
är uppsatta på flertalet platser i samtliga skolbyggnader/lokaler. Vid matsal och cafédelar har
golv markerats för avstånd vid kö. I matsal och café har även antalet sittplatser minskats för
att undvika trängsel. Handsprit finns tillgängligt på flera platser i alla skolbyggnader, särskilt
vi entréer. En information MBL § 19 har genomförts den 13 augusti för att hålla
personalorganisationerna informerade om arbetsgivarens åtgärder.
Stor del av eleverna vid Alströmergymnasiet är boende i kommunen. I dagsläget bedöms att
fjärr- och distansundervisning inte är nödvändigt för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
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Ytterligare åtgärder vid Alströmergymnasiet är att sju matsalsvärdar har anställts på
extratjänster. För att minska risk för kö och trängsel serveras lunch på tre skilda platser
(matsalen, skolcaféet och Arena Elva). Ett antal synpunkter om upplevd trängsel inkom
under de två första veckorna, därefter ändrades rutinerna. Efter diskussion med ISS serveras
”take away-vänlig” lunch i syfte att enkelt kunna sprida ut eleverna i skolans lokaler. Vidare
har skyddsglas satts upp i matsal samt café. Klassrum hålls upplåsta för att minska risk för
trängsel mellan lektioner. Upprop för åk 1 genomfördes utomhus. Uppstarter för åk 2 och 3
genomfördes i separata delar av skolan. En extrainsatt studiedag genomfördes den 4
september för information och dialog med samtlig personal för att skapa samsyn. Samtliga
föräldramöten har genomförts digitalt.
Vid Campus Alingsås har schemaförändringar möjliggjort lektionsstarter i tre olika block.
Detta för att minska att antalet elever och personal samlas samtidigt i de öppna ytorna vid
lektioners start och slut. Vidare har skyddsglas satts upp vid reception och café
Personal från kommunens säkerhetsavdelning och miljöskyddskontoret besökte
Alströmergymnasiet den 31 augusti. Representanterna var positiva till verkställda åtgärder.
Tillsyn av verksamheter sker senare i höst av miljöskyddskontoret.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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