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FAQ COVID-19  
04.12.2020 

 
 

Vilka rekommendationer beslutade de svenska myndigheterna om den 3 december 2020? 

 

Regeringen och FHM rekommenderar att skolor på gymnasienivå går över till distansundervisning från 

07/12/2020 till 06/01/202, men med ett antal undantag. 

 

Varför inte har inte skolan ändrat sitt hälsoprotokoll till nivå 3? 

 

Nivå 3 motsvarar en mycket aktiv och lokal (inom skolan) smittspridning av viruset. För närvarande finns 

dock inga bekräftade fall av COVID-19 på gymnasienivå. 

 

Varför har LFSL fattat beslutet att upprätthålla nivå 2 i hälsoprotokollet för gymnasienivån från 

07/12/20 till 06/01/21? 

 

Vårt protokoll, för närvarande på nivå 2, med anpassningar för gymnasiet i form av distansundervisning, 

har ånyo validerats av hälso- och säkerhetskommittén och stöds även av Smittskydd Stockholm, vilka vi 

ånyo har kontaktat. 

 

Varför behålla hybridundervisning? 

 

Distansundervisning finns redan på gymnasienivå sedan den 09 november 2020. De svenska 

rekommendationerna medför att vi behöver fortsätta med en hybridundervisning för att kunna 

tillgodose undantagen nedan: 

 

- Bibehållna nationella prov 

- Ta emot elever som lider av social ångest 

- Ta emot elever som bor trångt hemma 

- Ta emot elever som behöver en nära kontakt med sin lärare 

- Ta emot elever som har svårt att hitta struktur och rutiner i sina studier 

- Ta emot elever som blir särskilt lidande av distansundervisning 

- Genomföra praktiska moment som inte kan skjutas upp 

- Genomföra prov som inte kan utföras på distans 

 

Hur kommer undervisningen på gymnasienivå att genomföras under perioden 07/12/20 till 

06/01/21? 

 

Som anges i det uppdaterade hälso- och utbildningsprotokollet daterat 04/12/20 ser undervisningen på 

gymnasienivå ut följande på följande vis: 

 

- 2ndes: 

Från 07/12 till 11/12: Distansundervisning (via Pronote och videokonferenser med lärare) 

Från 14/12 till 18/12: Distansundervisning (endast via Pronote) och möjlighet för alla elever att komma 

till skolan för att ha närundervisning. 
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- 1ère och Terminale: 

Från 07/12 till 11/12: Distansundervisning (endast via Pronote) och möjlighet för alla elever att komma 

till skolan för att ha närundervisning. 

Från 14/12 till 18/12: Distansundervisning (via Pronote och videokonferenser med lärare) 

 

Måste mitt barn komma till skolan varannan vecka? 

 

Nej, varje familj fattar det beslut som de anser lämpligt för sitt/sina barn och informerar sedan Vie 

Scolaire om sitt beslut.  

 

Vår erfarenhet från i våras har visat att ett stort antal elever kan vara särskilt sårbara för 

distansundervisning. Det är därför vi bibehåller hybridsystemet. 

Detta arrangemang stöds av Smittskydd Stockholm. 

 

Kommer elevernas scheman att ändras? 

 

Nej, eleverna följer, sedan den 09 november, de scheman de har i Pronote, med eventuella ändringar. 

De ska följa veckoplaneringen. 

 

 

Kommer måltider för eleverna på distans att finnas? 

 

Alla elever har möjlighet att komma och hämta en lunchlåda vid behov. Vänligen meddela oss på 

covid19@lfsl.net . Vi vill påminna om att matsalen är öppen för gymnasieeleverna från 13:15 till 14:00. 
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