Meddelande från Söderköpings kommun:
Ramunderskolan fortsätter som vanligt med närundervisning efter sportlovet medan
Nyströmska fortsätter med kombinerad distans- och närundervisning
Söderköpings kommun har i dialog med Smittskydd Region Östergötland beslutat
att Ramunderskolan fortsätter som vanligt med närundervisning efter sportlovet medan
Nyströmskas gymnasieelever fortsätter med kombinerad distans- och närundervisning enligt
tidigare kommunicerad planering. Beslutet är länsgemensamt och gäller i alla kommuner i
Östergötland.
Region Östergötland beskriver att smittspridningen i Östergötland ligger fortsatt på en lägre
nivå än i majoriteten av Sveriges övriga regioner, och även antalet inlagda på sjukhus
fortsätter att minska.
Regeringen informerade under onsdagen om att införa ytterligare nationella restriktioner vad
gäller serveringsställen, butiker och gym. Detta för att begränsa smittspridningen och
möjliggöra att skolorna fortsatt ska kunna vara öppna. Regeringen är tydliga med att skolan
är viktig för elevernas kunskapsutveckling men också för att de ska må bra och känna
trygghet. Det har också utökats med möjlighet för regionala anpassningar om smittskydd
bedömer behov av det men i nuläget är detta alltså inte aktuellt i Östergötland och
Söderköping. Regionen och kommunen kan ta nya beslut kring skolan om smittspridningen
ökar, utvecklingen följs noggrant dag för dag för att snabbt kunna ta till nya åtgärder om så
behövs.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Söderköping påminner om att det fortsatt är viktigt att
begränsa smittspridningen genom att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om
man är sjuk. Barn och elever samt vuxna som varit utomlands ska också stanna hemma och
undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.
På våra skolor sker fortsatt ett aktivt arbete för att följa rekommendationerna. Att skapa en
trygg skolmiljö prioriteras högt och även i det tar vi stöd av nationella riktlinjer och stämmer
av våra åtgärder med Smittskydd Region Östergötland. En gemensam utmaning för alla
skolor är att minska trängsel och öka möjligheten till avstånd. På Nyströmska används
vuxenutbildningens lokaler till gymnasieelever och på Ramunderskolan har en ny paviljong
tagits i bruk under vårterminen. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi
regelbundet med riskanalyser både förvaltningsövergripande och lokalt på skolenheter för att
säkerställa och åtgärda de risker som bedöms utifrån covid-19. Ett arbete som vi bedömer
ger goda resultat då smittspridningen varit låg i våra verksamheter under hela pandemin.
Tack för att vi tillsammans fortsätter hålla i och hålla ut!
På www.soderkoping.se kan ni läsa om kommunens arbete och riktlinjer gällande covid-19.

