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Fortsatta åtgärder på Edens skola p g a pandemin

Efter nästan tre veckor på skolan har vi alla, elever, vårdnadshavare och personal kämpat med
den tillfälliga organisationen och överlag har det fungerat bra och krävts extra insatser från 
alla. Vi är mycket tacksamma för alla era ansträngningar som har gjort att det har fungerat och
vi är medvetna om att det har varit tuffa veckor för alla. Vi har fått in del synpunkter från er 
vårdnadshavare, både positiva och negativa reaktioner på den tillfälliga organisationen och vi 
hoppas att informationen nedan bemöter era reaktioner. 

Som vi nämnt tidigare så har den här tillfälliga organisationen tagits fram utifrån 
rekommendationerna från Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. De 
rekommenderar att se över möbleringen i klassrummen så att elever och personal kan hålla 
avstånd till varandra och att förlägga en del av undervisningen utomhus. Med anledning av 
detta har eleverna i årskurs F – 4 arbetat halvklass inom och utomhus då våra lokaler är små.  
Årskurs 5 och 6 har haft delvis hemarbete då vi ansåg att det skulle försvåra för dem att ha sin
undervisning utomhus. 

Efter beslut som togs i styrelsen den 27/1 kommer klass 5 och 6 att återgår med början 
måndagen den 1 februari till normal skolgång. Detta innebär att dem kommer att husera i 
lokaler utanför skolan som är större än de som vi har på Eden, Detta kommer då att ske i 
helklass mellan 8.30 – 14.30 fyra dagar i veckan. Den femte dagen kommer de att ha 
undervisning i halvklass i bild, musik och slöjd och denna information gick ut med senaste 
månadsinformation. 
För årskurs F – 4 fortsätter vi med halvklassindelningarna med inne och uteundervisningen 
enligt tidigare schema. Detta gäller t o m fredagen den 19 februari. Den tid då elever är ute 
har vi emellanåt kunnat flyttat in i matsalen och bildsalen då väderförhållande varit emot oss.

Vi avser även att resurslektionerna återinförs snarast möjligt.
  
Det har framkommit i brev om att vi på Eden har föreslagit att ta hjälp av mor- och 
farföräldrar som skall hjälpa till under pandemin. Det har inte vi gått ut med som en 
rekommenderad åtgärd från huvudmannen. Vi har ej heller gått ut med att eleverna inte får 
vara på fritids utan detta har endast varit en vädjan OM det går att lösa. Vi är tacksamma i den
mån det har gått att lösa då vi som resultat har haft färre elever på plats.

Dessa åtgärder är tillfälliga lösningar för att ta hänsyn till elevers och personalen arbetsmiljö. 
Vi kommer att följa utvecklingen noga och kan behöva justera åtgärderna med kort varsel.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete mellan hem och skola. Håll i, håll ut och ta hand om 
varandra. Allt gott!

Johan Laursen Kent Karlsson
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