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Robert skriver:
Vi lever just nu som ni alla vet i Corona tider. I en pandemi som påverkar oss alla på många sätt. Rådaskolan följer
folkhälsomyndighetens råd och försöker på bästa sätt få en skolvardag att fungera. Just nu ser vi och smittskyddet i
Västra Götaland en ökad spridning i vårt område. För att vi fortsatt skall kunna genomföra undervisning på plats i
skolan behöver vi också er hjälp. Nu är det extra viktigt att tillsammans med er följa råden som
folkhälsomyndigheten ger oss. Goda rutiner ger goda helger. Se nedan.
Terminen har nu närmat sig sitt slut. Vi har fått uppleva många härliga stunder tillsammans med eleverna
denna termin. Det är mer koncentration och arbetsro på lektionerna och trivsammare raster. Mobilfritt på
lektionerna fungerar bra och när enstaka elever har svårt med detta träder vår konsekvenstrappa in.
Vi fortsätter kontinuerligt att hantera och samtala om hur man är mot varandra, vad man säger till varandra, är
tydliga i våra gränssättningar, sociala mediers betydelse, arbetar med vår studiero och allas rättigheter - men
också allas skyldigheter. Studiero och trygghet är viktigt och grunden till allt lärande. Allt bygger på skolans
värdegrund, hur man är mot varandra med respekt för varandras olikheter och åsikter. Här behöver alla vi
vuxna vara goda förebilder och dagligen föra samtal med våra unga om språkbruk, uppförande samt vad och
hur vi kommunicerar med andra.
Under hösten har vi jobbat fram en ny digital plattform. TEAMS. Här kan man föra digitala samtal och finna
elevernas uppgifter och information om skolarbetet. Ni vårdnadshavare kan se detta via era ungdomars
inloggning. Måndag 11/01–21 terminsstart för eleverna. Eleverna läser enligt schema.
Senaste nytt om Covid-19 gällande Rådaskolan 2020-12-08
Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och
lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion.
Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.
Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den
uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om
någon i familjen har konstaterad Covid-19.
Vad innebär detta?
Om någon i familjen har fått konstaterad Covid-19 skall alla i familjen stanna hemma. Provtagning bör ske och
ni meddelar skolan. Vara hemma minst 7 dagar från att den smittade haft symtomdebut samt varit minst 48
timmar symtomfri. (Mer finns att läsa på hemsidan smittskyddet Västra Götaland)
Vad gäller om man själv har testats positivt för covid 19?
Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot
smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som
bor i samma hushåll och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge
de håller avstånd till andra personer. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän
förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. (Mer finns att läsa på hemsidan smittskyddet Västra
Götaland)
Det är extra viktigt just nu att man är observant på symtom och tar ansvar så att smittan inte förs vidare. Har
man symtom skall man hålla sig hemma och träffa så få personer som möjligt. Vanliga symtom är hosta
och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa
och huvudvärk.
Nu tar skolan snart lite julledigt och laddar batterierna för nya tag inför vårterminen.
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