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Datum

2021-03-31

Smittskydd Värmlands rekommendation avseende fjärr- eller
distansundervisning
Gäller från och med 1 april 2021 till och med den 30 april 2021.
Samråd har skett med representanter för skolornas huvudmän. Smittskydd Värmland har en
kontinuerlig dialog med skolcheferna i Värmland. Rekommendationen kommer att omprövas
löpande utifrån rådande smittläge.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat att inte förlänga den generella rekommendationen om delvis distansundervisning på gymnasieskolan.
Huvudmannen för skolan har dock fortsatt möjlighet att besluta om distansundervisning enligt
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta Svensk författningssamling 2020:2020:115 t.o.m. SFS 2021:128 - Riksdagen.

Gymnasieskolan

På grund av hög smittspridning i länet rekommenderar Smittskydd Värmland att gymnasieskolorna
i länet fortsätter att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till
och med den 30 april 2021. Beslutet avseende omfattningen ligger hos den enskilde huvudmannen.
I bedömningen ska det lokala smittspridningsläget och de enskilda skolornas möjligheter att göra
lokala anpassningar för att minska trängsel i lokalerna vägas in.
Vissa elever och moment undantas från rekommendationen om distansundervisning:
praktiska moment som inte kan skjutas upp;
nationella prov;
andra examinationer som inte går att genomföra på distans;
elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, gymnasiesärskolan
och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

•
•
•
•

Se mer på Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till
distansundervisning

Grundskolan (F-9)

Grundprincipen om närundervisning gäller. Varje enskild skola ska anpassa sin verksamhet i
förebyggande syfte. Distansundervisning är ett verktyg/möjlighet för huvudmannen att undvika
trängsel om alla andra möjligheter är uttömda. Målet med eventuell distansundervisning i grundskolan är i första hand att vidta en tillfällig, förebyggande åtgärd i ett kraftigt försämrat smittspridningsläge.

Utbrottssituationer

I situationer där det förekommer smittspridning på en enskild skola eller i ett verksamhetsområde,
bör Smittskydd Värmland kontaktas för råd och rekommendationer avseende smittspårning och
samråd kring eventuell stängning eller införande av/utökad distansundervisning.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Hus 2, plan 1

054-19 13 02/11

054-61 64 15

smittskydd@regionvarmland.se
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Närkontakter

Den nya rekommendationen att närkontakter till bekräftade fall rekommenderas att provta sig
samt att om möjligt arbeta/studera hemifrån i väntan på provsvar gäller även i gymnasieskolan.
Det är rimligt att de undervisningsmoment som måste utföras på plats då fortskrider och övrig
undervisning sker på distans, åtminstone för dem som är identifierade som nära kontakter.
Observera att andra regler gäller för barn och ungdomar i grundskolan. Läs mer på Smittskydd
Värmlands hemsida riktad till verksamheter inkl. skolor. Se direktlänkar nedan.

Observera!
Alla - såväl elever och personal i skolorna som allmänheten i övrigt - uppmanas följa gällande
föreskrifter och rekommendationer för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt.
Det är viktigt att både elever och personal begränsar sitt kontaktnät även i samband med
eventuell distansundervisning, så att inte syftet med denna motverkas.

Användning av skyddsutrustning i skolan
Munskydd och visir
Smittskydd Värmland rekommenderar inte användning av skyddsutrustning (munskydd eller visir)
i skolmiljö. Munskydd eller visir ska inte användas för att ersätta andra effektiva åtgärder för att
minska risk för smitta, såsom god handhygien, att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd
och umgås i en mindre krets.
I vissa situationer där nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö inte går att undvika kan
användning av munskydd eller visir vara av värde för att minska risken för smittspridning. Sådana
situationer kan framförallt uppstå på arbetsplatser vid utförandet av vissa arbetsmoment, dessa
bör identifieras av berörda arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av
munskydd eller visir, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.
Handskar
Användande av handskar ska inte användas förebyggande mot smitta av covid-19 i miljöer utanför
hälso- och sjukvård.

För mer information och beslutsstöd var god se följande länkar:
Information till verksamheter (Smittskydd Värmland),
samlad information till verksamheter (arbetsplatser, skolor, förskolor)
Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket)
Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverket)
Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg (Folkhälsomyndigheten)
Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering (Folkhälsomyndigheten),
aktuellt epidemiologiskt läge på region- respektive kommunnivå
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