
Till alla elever på Riksäpplet

Vi ser så mycket fram emot att träffa er alla och starta ett nytt läsår! Nu när vi alla 
snart träffas igen så behöver vi fortsätta tänka på att vara rädda om varandra, på många
olika sätt. Vi ska tänka på att vi behandlar och bemöter varandra på ett bra sätt, 
samtidigt som vi också ska tänka på att vi alla har ett ansvar för att minska risk för 
smittspridning av Covid19. I nuläget är det undervisning i skolans lokaler som gäller. För 
att det ska kunna få fortsätta behöver vi tänka på det som vi har lärt oss under 
pandemin och fortsätta följa de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten anger. Vi 
vill ge dig en trygg och säker miljö i vår skola och då behöver vi alla hjälpas åt. I vår 
verksamhet betyder det att:

-Vi alla är hemma vid symptom, även milda

-Vi alla tar kontakt med sjukvården och följer deras rekommendationer om vi har 
symptom

-Vi håller avstånd i våra lokaler och vi vistas gärna utomhus på raster

- Vi har goda möjligheter till handtvätt och vi är noga med att tvätta händerna

-Vi har handsprit i alla olika delar av lokalerna och är noga med att sprita händerna

-Om vi får symptom under skoldagen så lämnar vi skolan direkt

-Vi följer instruktioner från skolans personal 

-Vi följer instruktioner i andra lokaler såsom exempelvis Torvalla och lunchrestaurangen 
Parabolen

-Vi har Covidanpassad städ

- Vi arbetar tillsammans med eleverna kring Covid 19, vad det innebär och diskuterar 
frågor som finns

-Vi kan stötta dig med elevhälsans insatser om du känner dig orolig eller om du har 
frågor kring Covid 19

-Vi är skyldiga att erbjuda dig stöd och anpassningar så att din undervisningssituation 
fungerar ifall att du behöver vara hemma med symptom-kontakta undervisande lärare 
som kan vägleda dig hur vi gör i just din situation, där finns både elevhälsa och 
skolledning som kan hjälpa till 

Vi hoppas och tror att vi får ett fint och utvecklande läsår tillsammans, där vi alla tar 
ansvar för att skapa det!

Varmt välkommen till Riksäpplet! Det är så roligt att just du är elev hos oss!

Hälsar Riksäpplets personal genom rektor Marie Jonsson


