Questions for the school

English
1.
2.

I would like to know how the school has taken countermeasures to prevent the
contagion - and to what degree these countermeasures are followed/ignored.
Have you mapped people, both students and adults, who fall into risk categories
within the school? If so, are people living with someone belonging to one or more
risk categories included in the mapping? We personally fall into the la@er condiAon
and have not received any quesAons or informaAon regarding this.
• Which adjustments have you prepared for students in the risk categories?
• Have you prepared a personalized study path?
• Have you organized a special study group of your own?
• Are you preparing to move to distance learning and, in this case, to parAal or
full distance learning?
I want my son/daughter to be able to a@end school in presence for as long as
possible and therefore I require a speciﬁcally protected work environment for him/
her.

3.

4.

5.

My son/daughter has been away from school from [day ...] to [day ...]. I know that
the school does not see these absences in a good light and I would like to cooperate
so that she can return to school. First of all, I would like to know what the school
can guarantee and what it is not able to guarantee in terms of safety.
I want my son/daughter to wear a face mask and I assume responsibility for its
purchase and proper use. For example, I would like to know how the school works
to prevent bullying and explain to teachers and other students why my son/
daughter wears a face mask.
Can I have a copy of the school's risk assessment document?
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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