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Kursiv text om byte från tallriksservering till bufféservering
tillagd.

Inledning
Inför höstterminen 2020 kommer förskolor och skolor vara öppna för verksamhet och
undervisning.1 Det innebär att barn inom förskolan och grundskolan kommer att
samlas igen efter sommarledighet, samt att gymnasie- och komvuxelever samlas efter
en vårtermin som till mesta delen bestod av distansundervisning.
Denna plan är ett led i arbetet att minska risken för smittspridning av coronaviruset
vid återgång till normal verksamhet. Planen vänder sig till medarbetare inom de
aktuella verksamheterna och ska utgöra ett underlag för arbetet. Planen utgår från
information från Folkhälsomyndighetens webbplats samt ”Covid -19 hos barn och
unga – en kunskapssammanställning” som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.
Planen kompletteras med information på Torsby kommuns webbplats
www.torsby.se/skolstartcorona. Där presenteras information som vänder sig till elever
och vårdnadshavare.

Sammanfattning
Efter en vår där den mesta undervisningen inom gymnasiet och på komvux skett på
distans ska eleverna återgå till undervisning på skolan. Förskolor och grundskolan har
under den här tiden varit öppna för verksamhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att
skolverksamheter inte varit drivande i smittspridningen, att barn och unga smittar i
lägre utsträckning än vuxna och att personal som arbetar inom förskola och skola inte
diagnosticerats för covid -19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Förskolor
och skolor kan därför hålla öppet under hösten 2020 förutsatt att verksamheterna
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vidtar åtgärder för att minska smittspridningen.2 I denna plan listas de åtgärder som
genomförs vid förskolor och skolor i Torsby kommun för att minska risken för
smittspridning vid skolstart.
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Torsby kommuns arbetet för att minska smittspridningen vid skolstart
Torsby kommuner följer de förslag på förebyggande åtgärder inom förskolan,
grundskolan och gymnasiet som Folkhälsmyndigheten publicerat på sin webbplats.3
Då de olika verksamheterna har olika begränsningar och lokaler och olika
förutsättningar kan åtgärderna se lite olika ut.
Åtgärderna är framarbetade för det pandemiska läge vi nu befinner oss i och de kan
komma att ändras om läget ändras. Det innebär att åtgärder kan tas bort eller läggas
till och det beror till stor del på vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar och vad
som är genomförbart i de olika verksamheterna.

Skolskjutsar
Torsby kommun driver inte egna skolskjutsar utan köper den tjänsten av
Värmlandstrafik, en del av Region Värmland. Här finns information om hur
Värmlandstrafik agerar för att minska smittspridningen inom kollektivtrafik och
skolskjutsar https://www.varmlandstrafik.se/resa/coronainformation-det-gor-vi-fordin-trygghet/.
•

Förskolan
Förskoleverksamheterna är inte berörda av skolskjutsar.

•

Grundskolan
Elever inom grundskolan som är beroende av skolskjuts för att ta sig till och
från skolan har fortsatt med detta som vanligt under vårterminen. Därför kan
de också åka som vanligt när höstterminen startar. Däremot kan barn elever
som har möjlighet at samåka med sina vårdnadshavare till skolan med fördel
göra detta eftersom det minskar trängseln på skolskjutsarna.

•

Gymnasiet
Även gymnasieelever som är beroende av resor för att ta sig till och från skolan
ska använda den möjligheten. Däremot kan vi uppmana dem att sprida ut sitt
resande om det är möjligt. I vissa fall kan det vara möjligt att välja olika bussar
eller tåg för att minska trängseln vid de tider då flest vill resa. Elever som har
möjlighet att samåka med vårdnadshavare kan uppmanas att göra detta och
elever som kan samåka med vänner som de umgås med på fritiden kan
uppmanas att göra detta. Samåkning inom normala umgängeskretsar kan inte
ses som en ökad risk för smittspridning.
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Samlingar
Skolstart och återgång till normal verksamhet för förskolan innebär i normala fall
större samlingar av elever och vårdnadshavare genom upprop, föräldraträffar och
inskolningar.
Varje verksamhet arbetar utifrån sina egna förutsättningar för att minska antalet
personer som samlas på samma plats, samt antalet samlingar överlag.

Matbespisning
Matbespisningen är ett moment under skoldagen då många barn och elever samlas på
samma yta. Förskolan och grundskolan som haft verksamhet under vårterminen har
arbetat fram bra rutiner som fungerar och de kommer att följa dessa. Gymnasieskolan
kommer att till så stor del det är möjligt att följa samma rutiner.
•

Förskolan
Eleverna serveras av förskolepedagogerna. Pedagoger och barn vistas under
hela dagarna tätt intill varandra och inga fler åtgärder bedöms vara
nödvändiga.4

•

Grundskolan
Under hösten kommer eleverna fortsatt att serveras mat på tallrik, de får inte ta
sig mat själva. Vid de skolor där bespisningspersonalen serverar maten så står
de bakom plexiglas. Vid mindre skolor där lärarna är med vid serveringen
bedöms plexiglas inte vara nödvändigt eftersom de arbetar tätt intill eleverna
under resten av dagen.5 Vid de skolor där eleverna själva lämnar in disken i ett
diskrum använder bespisningspersonalen visir för att skydda ansiktet mot
stänk. Vi de skolor där bespisningspersonalen själva hämtar disken bedöms
visir inte vara nödvändiga. Klasserna har fasta mattider för att minska
trängseln i matsalen.

•

Gymnasiet
Frukosten servars i frukostpåse. Lunchen serveras på tallrik i två olika
serveringslinjer (specialkost i vänsterlinjen). Middag beställs och hämtas i
matlåda. Betalning sker med swish och ekonomiavdelningen har tagit fram
QR-koder för att förenkla betalningen.
Eftersom rutinerna för servering kräver mer personal än före pandemin
kommer caféet i Stjerneskolans matsal att hålla stängt under lunchserveringen.
För att minska risken för smittspridning ska endast de som tillhör
verksamheten äta i Stjerneskolans matsal. Utomstående ska inte heller hämta
mat där. De som äter medhavd matlåda hänvisas till andra utrymmen för att
minska trängseln i matsalen. Fler mikrovågsugnar placeras hos
vuxenutbildningen. Eleverna ska informeras av vikten av att de håller sina
lunchtider för att minska trängseln i matsalen.
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Efter diskussioner i staben 2020-09-02 kommer tallrikserveringen i grundskolan och gymnasiet
att ersättas med bufféservering från och med 2020-09-07. Eleverna får då själva ta sin mat. Det
här leder till snabbare hantering vilket minskar köerna vid bespisningen. Menyn består även
framåt av färre komponenter vilket även det leder till en snabbare hantering. Det är fortfarande
lika viktigt att eleverna tvättar händerna före de går in i matsalen. Bespisningspersonalen
kommer att byta serveringsbestick med tätare intervaller och kommer även att kunna lägga mer
tid på att torka av serveringsytor. Plexiglasen behålls då de har en avskärmande effekt.
Bufféserveringen kommer att utvärderas efter 14 dagar och nya beslut fattas utifrån
utvärderingen.

Städning
Städningen av de kommunala lokalerna har under hela pandemin haft ett ökat fokus
på toaletter och kontaktytor. Städningen sker med godkända medel och
städpersonalen använder handskar vid behov.
•

Förskolan
Inom förskolan städar både städpersonal och förskolepedagoger. Toaletter och
kontaktytor städas extra noga. För att minska behovet av städning undviker
pedagogerna att allt material finns framme hela tiden, de plockar istället fram
och tar bort efter behov.

•

Grundskolan
Daglig städning sker på alla skolor där toaletter och kontaktytor städas extra
noga. Varje klassrum förses med rengöringsmedel och trasor så att bänkar kan
torkas vid behov. Det här är extra viktigt i de skolor där klasserna byter rum.

•

Gymnasiet
Daglig städning sker på alla skolor där toaletter och kontaktytor städas extra
noga. Varje klassrum förses med rengöringsmedel och trasor så att bänkar kan
torkas vid behov.

Övriga åtgärder
Handhygien
Under pandemin har handhygien varit en av de allra viktigaste åtgärderna.
Möjligheterna till handtvätt inom förskola och skola kompletteras med handsprit.
Handspriten ska vara tillgänglig där möjlighet till handtvätt inte finns.
•

Förskolan
Handsprit ställs vid ingångarna till respektive enhet eller avdelning där
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vårdnadshavare kommer för att lämna och hämta barn. I övrigt ska handsprit
finnas där det inte finns möjlighet till handtvätt.6
•

Grundskolan
Handsprit ställs vid ingångarna till respektive fritids där vårdnadshavare
kommer för att lämna och hämta barn. I övrigt ska handsprit finnas där det
inte finns möjlighet till handtvätt.7

•

Gymnasiet
Handsprit ska finnas utställt på utsedda platser i skolan där det inte finns
möjlighet till handtvätt. 8

Verksamhet utomhus
Inom förskolor och skolor uppmanas till verksamhet utomhus i den mån det är möjligt
och så länge vädret tillåter. Det är upp till varje verksamhet att bedöma vad som går
att genomföra utomhus och vad som ska ske inomhus.
Elever ska uppmanas att vara utomhus på sina raster i den mån det är möjligt.
Information
Målgruppsanpassad information från främst Folkhälsomyndigheten sätts upp i
verksamheterna. Förskolepedagoger och lärare ansvarar för att informera barn och
elever om vilket förhållningssätt som gäller inom verksamheten. Vårdnadshavare och
elever kan med fördel hänvisas till sidan www.torsby.se/skolstartcorona för att
informeras om vilka åtgärder som genomförs i Torsby kommun.

Kulturskolan
Kulturskolan arbetade fram rutiner under vårterminen och fortsätter att arbeta enligt
dem när höstterminen startar. Det kommer att finnas handsprit i alla
undervisningslokaler. I de fall gemensamma instrument används (ex. piano och
trummor) så tvättar eleverna händerna vid lektionsstart och -slut. Inom
dansundervisningen undviks kontaktövningar. Inga grupper med elever från olika
skolor sätts samman och om arrangemang genomförs så följer Kulturskolan
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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