
 Stockholm, den 10/12/2021 

 Rektorn        

 till brukare 

 

Ämne: Information och uppföljning av Sanitetsprotokollet för slutet av 2021 och 

skolstarten den 10 januari 2022. 

Sanitets- och utbildningsprotokollet upprätthålls på nivå 1 fram till slutet av kalenderåret 2021 

och läsårets början den 10 januari 2022. 

Med hänsyn till rekommendationerna från svenska och franska myndigheter, samt denna 

veckas möte med Smittskydd Stockholm informerar vi om följande anpassningar som 

beslutats av hälso- och säkerhetskommittén idag: 

- Måndag 13 december och tisdag 14 december: LUCIA. Ligger kvar. Endast för 

eleverna och enligt redan fastställt schema. (med hygien- och distansanpassningar, 

begränsning av mixade årskurser, ventilation av rummet, desinfektion) 

- Fredag 17 december: högstadiefest anordnad av gymnasieelever. Uppskjuten till ett 

senare datum p.g.a. på de sanitära förhållandena. 

- Tisdag 21 december: Julshowen (Spectacle de Noël). Uppskjuten till fredagen den 22 

april 2022 (då kallad Vårshow - Spectacle de Printemps), med förbehåll för den 

sanitära situationen. 

Vi vill också påminna om de sanitära åtgärder som ska tillämpas på Lycée Français Saint-Louis. 

1) Sanitets- och utbildningsprotokollet finns tillgängligt online på LFSL:s webbplats:  www.lfsl.net  

Nivå 1 är aktiverad: 

- Närundervisning på samtliga nivåer (élémentaire, collége, lycée) 

 - Munskydd rekommenderas till personalen, samt till elever på collége och lycée 

- Respektera de hygieniska åtgärderna (tvätta händerna, social distansering, …) 

2) Detta adaptiva protokoll som följer utvecklingen av pandemin är bindande för hela 

skolgemenskapen (personal, elever, vårdnadshavare). 

3) Endast elever och personal får komma in i skolans lokaler (förutom föräldrar till barn på förskolan).  

Under denna pandemitid ber vi vårdnadshavare undvika att gå in på skolgården. 

4) Vårdnadshavare bör, som det står i protokollet, övervaka sitt/sina barn på eventuella symtom innan 

han/hon/de går till LFSL. Barn ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Vi räknar med att ni är 

vaksamma hemma. Vid symtom ber vi er att testa ert/era barn och meddela LFSL via mailboxen 

covid19@lfsl.net om resultatet är positivt. Barnet/barnen ska stanna hemma i minst 7 dagar och 

endast återvända till skolan om han/hon/de är symtomfri/a. LFSL kommer att informera familjerna i 

den berörda klassen och be även dessa att testa sitt/sina barn. Om det finns ett positivt fall inom en 

familj måste samtliga syskon stanna hemma. Enligt svenska rekommendationer är Smittskydd 

Stockholm vår kontakt i de fall vi behöver överväga en eventuell distansundervisning. Ni kommer att 

få information av LFSL om detta skulle inträffa. 

  

L’équipe de direction 
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