
Vidtagna åtgärder för att bibehålla en trygg och säker arbetsmiljö på 

Ållebergsgymnasiet. 

OBS! Inga åtgärder som vi gör får effekt om inte du själv tar ansvar. 

 

 Lektionssalar: 

o Schemaändringar genomförs löpande i så stor utsträckning som möjligt, med 

fokus på att stora undervisningsgrupper förläggs till rymliga lokaler eller till 

två olika lokaler.  

 

 Korridorer och passager  

o Korridorerna är uppmärkta för att möjliggöra avstånd i korridorer mellan de 

olika husen.  

o Det finns dessutom gott om passager utomhus för förflyttningar mellan olika 

huskroppar. Använd dessa i så stor utsträckning som möjligt! 

o Elever och personal ska använda entréer närmast sin programyta för att 

undvika onödig trängsel i korridorerna. 

o Elever och personal ska i första hand uppehålla sig i sin programyta. 

o Ingång till konsertsal ska ske genom ytterdörren på innergården, inte via Hus 

F.  

 

 Mat och café 

o Lunchschema justeras för att minska trängsel i skolrestaurangen. Lunch 

serveras fram till klockan 14.00.  

o Guldmål säljs hela skoldagen.  

o För att yttterligare minska risken för trängsel i skolrestaurangen erbjuder 

kosten dessutom följande alternativ till ordinarie servering i skolrestaurangen: 

 Samtliga elever kan beställa lunchlåda, även vid närundervisning.  

 Kall lunchlåda kan hämtas i caféet. (Begränsat antal.) 

 Korv med bröd serveras i entréhallen.  

 

 Närvaro, elever 

o Friska elever är på plats enligt beslutet om fjärr- och närundervisning.  

 Vid lätta symptom: eleven stannar hemma och följer undervisningen 

via its, och i undantagsfall meetmöjlighet då läraren bedömer det 

genomförbart. Även om eleven deltar via meet ska eleven vara 

sjukanmäld. 

 Elever som kommer till skolan med förkylningssymptom avvisas.  

o Vid all sjukdom görs sjukanmälan enligt vanlig rutin.  

o Alla konstaterade covidfall rapporteras till mentor, och vidare till rektor. 

 

 Lektionssalar 

o Kolla alltid aktuellt schema för dagen ifall salen är ändrad.  

o Sprid ut er så mycket som möjligt i de lektionssalar ni tilldelas.  

 

 Nyckel och hörlurar! 

o Ta med nyckel till skåpet! Expedition och vaktmästeri har begränsade 

möjligheter att hjälpa till med upplåsning. 

o Ta alltid med hörlurar till din dator!  



 

 

 

 Lunch 

o Elever MÅSTE äta på sin markerade lunchtid enligt schema, och endast nyttja 

ETT lunchalternativ per dag.  

 

 Begränsad tillgång till skolans lokaler 

o Elever ska inte uppehålla sig i skolans lokaler före och efter sina schemalagda 

lektioner. Skolan stänger kl 16:00. 

 

 Håll avstånd och visa hänsyn 

o Släpp fram varandra och håll avstånd för att undvika trängsel vid elevskåpen 

samt utanför lektionssalarna.  

o Håll avstånd i köer och korridorer. 

o Visa hänsyn. 

o Bilda inte klungor i skolans lokaler. Det gäller korridorer, café och alla andra 

ytor.  

 

 


