
Åtgärder för minskad smittspridning på CyberGymnasiet Stockholm pga Covid-19 
 
 

- Undervisningen för årskurs 2 och årskurs 3 bedrivs till 50 % genom fjärrundervisning. 
- Lokaler som frigörs av delvis öppen skola används för att dela grupper.  
- Elever som tillhör riskgrupp eller har hemmavarande anhörig i riskgrupp ska ha en individuell 

handlingsplan upprättad av rektor och elevhälsan. 
- Personal med lindriga symtom kommer att undervisa hemifrån via fjärrundervisning.  
- Luncherna är schemalagda för att undvika trängsel, luncherna kommer dessutom att serveras 

i färdiga lunchlådor. Platserna i matsalen kommer att begränsas och spridas ut.  
 
Regler och rutiner för elever på CyberGymnasiet Stockholm pga Covid-19 
 

Eftersom det fortfarande är en pandemi som pågår har vi följande regler och rutiner för din skull och 
för alla på skolans skull. 
  
1. Stanna hemma om du är sjuk även om det är lindriga symtom. Du kommer när kunna följa 
undervisningen via fjärrundervisning (från 25 augusti) även hemifrån om du orkar och inte är jättesjuk. 
  
Sjukanmälan gör du eller din vårdnadshavare via schoolsoft. 
  
2. Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit som läraren har med till klassrummet. 
  
3. Hosta och nys i armvecket. Ibland kan man hosta och nysa även om man inte är sjuk. Gör det på ett 
säkert sätt. Tvätta händerna och använd handsprit. 
Skulle du vara minsta osäker på om du är sjuk eller inte så ska du gå hem, men meddela lärare eller 
mentor så att vi vet att du lämnat skolan. 
  
4. Håll avstånd. Försök att inte sitta, stå eller vara för nära andra. 
  
5. Sitt inte i stora sällskap på raster och i matsalen.  
  
6. Följ lärarnas instruktioner. Vissa lärare kan ha skäl till speciella regler beroende på ämne och 
beroende på andra faktorer. Till exempel kanske någon lärare vill att du har munskydd som du i så fall 
får av skolan. Det är för att alla speciellt de som har någon riskfaktor ska vara så trygg som möjligt. 
  
7. Om du själv är i riskgrupp eller bor med anhörig som är i riskgrupp kan vi behöva göra en speciell 
handlingsplan för dig. Det gör vi tillsammans med elevhälsan. 
  
Kontakta i så fall elevhälsokoordinatorn Anna Dominicus som hjälper till att boka in en mötestid på 
anna.dominicus@cybergymnasiet.se eller till 0768851023. 

  


