
 
 

Januari 2021 
Uppdatering om nuläget på Tyresös gymnasium 
med anledning av coronaviruset 

Nuläge covid-19 
Som ni alla känner till är läget fortfarande allvarligt i Stockholmsregionen. Vi 

behöver fortsätta hjälpas åt att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och nationella allmänna råd. Tyresö kommun följer 

händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder. Kommunens 

skolor fortsätter med de åtgärder som infördes under 2020 för att så långt det 

är möjligt minska risken för smittspridning.  

Det här gäller för elever på Tyresö gymnasium 

 Undervisningen bedrivs fortsatt efter rekommendation från 

Folkhälsomyndigheten som fjärrundervisning med vissa undantag, 

exempelvis vissa praktiska moment och stödundervisning bedrivs på 

plats i skolan. Upplägget är detsamma som det var veckorna före jul,  i 

ett första skede fram till den 24 januari. Detta gäller hela skolan. 

Eventuella ändringar under perioden meddelas av mentorerna. 

 Elever med symtom som kan förknippas med covid-19 ska stanna 

hemma. 

 Elever som bor ihop med någon som har konstaterad covid-19 ska 

stanna hemma. 

 Undvik om möjligt att åka buss till och från skolan för att minska 

trängseln i kollektivtrafiken. 

För elever som uppvisar symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten 

testning för att snabbare kunna gå tillbaka till skolan. 

 

Så länge ska vuxna och barn stanna hemma (folkhälsomyndigheten.se) 

 

Vid konstaterad covid-19 i hushållet (1177.se)  

Påverkan till följd av covid-19 

Efter höstlovet har undervisningen bedrivits delvis via fjärr- och 

distansundervisning och i december rekommenderades alla gymnasieskolor att 

bedriva undervisning via fjärr- eller distansundervisning.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/#stannahemmatabell
https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/1-dec-hemisolering-galler-aven-barn/


 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens målsättning är att så långt det är möjligt 

hålla alla gymnasie- och grundskolor och förskolor öppna. Stängning sker 

enbart om det bedöms som nödvändigt, antingen på rekommendation av 

smittskyddsläkare, för att minska belastningen på kollektivtrafiken eller på 

grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas. 

Inga nationella prov under våren 

Skolverket har meddelat att inga nationella prov kommer att hållas under 

våren. Beslutet gäller alla skolformer med undantag för årskurs 3 i grundskolan. 

Bakgrunden till beslutet är att Skolverket bedömer att det inte går att säkerställa 

att  eleverna inför proven har fått en likvärdig undervisning och att skolor, 

lärare och elever har möjlighet att göra proven på ett likvärdigt sätt. Skolverket 

kommer att tillhandahålla andra typer av bedömningsstöd för att följa upp 

elevers lärande och sätta betyg.  

Mer information 

För aktuell och bekräftad information från nationella myndigheter, läs mer på 

www.krisinformation.se  

För information gällande de inställda nationella proven, läs mer på Skolverkets 

hemsida https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-

covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nationella-proven-varterminen-

2021 
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