Risk- och konsekvensanalys

Närvarande: Skolledningen
Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan. Ökad smittspridning i Nora samt i en åk8.
Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan
Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa
Summa över 12-16 – åtgärd
Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp
Summa 1-4 – ingen åtgärd
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Riskbedömning

Tidigare åtgärder under 2020:
Utdraget schema och utglesning i matsal. Rastaktiviteter utomhus. Inga möten som inte är nödvändiga. Konferenser via Teams. Alla
schemabrytande aktiviteter och besök utifrån inställda. Ingen PRAO åk9. Utvecklingssamtal via Teams. Kompetensutbildning via Teams.
Munskydd och dec-sprit tillhandahålls. Under hösten ytterligare åtgärder runt matsalstider och korridorer.
Bedömning januari 2021:
Trots ovanstående insatser kan vi inte tillräckligt minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken för smittspridning.. Vi bedömer att två
veckors distansundervisning följt av halvklassundervisning i kombination med distans i första läget kan bromsa smittan och mer långsiktigt ger
en tryggare arbetsmiljö för personal och elever. Vi anser att vi med ovanstående åtgärd kan bedriva en undervisning som under rådande
omständigheter god är nog.
Utvärdering efter v.6
Många i personalen upplever att arbetsbelastningen har ökad för mycket. Efter sportlovet måste vi ha en annan organisation på plats. Då
smittspridningen bland gruppen 13-15 i länet är liten/de flesta smittade har smittats inom den egna familjen) och då halva skolan på plats
inneburit en väl stor ur-glesning tror vi på att återgå till det normala så snart vi kan. Detta föreslår vi sker genom att vi v.9 tar emot åk9 och åk8
enligt schema och v.10 åk9 och åk7. Sålunda blir det en veckas heldistans för resp åk7 och åk8 medan åk9 återgår helt. Självklart måste vi
kunna göra förändringar med kort varsel om smittspridningen åter tar fart. Utvärdering görs v.10 om hur fortsättningen organiseras.
Åk9 prioriteras då de endast har drygt tre månader kvar i grundskolan och vi måste säkerställa att de får med sig kunskaper för nästa nivå. För
åk7 och åk8 finns mer tid till kompensation. Uppföljning av kunskapsutvecklingen sker vid mitterminsbedömningen och vid vårens
utvecklingssamtal.
De elever som önskar använda munskydd e.d. får tillhandahålla egen utrustning.
Önskan finns om extra ventilation och ev. extra städning.
Ny bedömning v.8 efter kontakt med staben och smittskydd i Regionen
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Planen för återgång som gällde för v.9 flyttas fram till vecka 10. Under v.9 har alla årskurser fjärrundervisning. Undantaget elever med särskilt
behov av att få vara på skolan.
Skolledningen arbetar tillsammans med fack och staben med planeringen framåt.
Vecka 14
Vi ser en kraftigt ökad smittspridning i Nora och i en klass. Efter samråd med kommunens Covid-grupp och regionens smittskydd: För att åter
minska på trängseln och risken för smittspridning går vi ner på två årskurser (7+9) i skolan och en årskurs (8) på distans från den 12/4.
Ny träff med kommunens Covid-stab under v.15. Om fortsatta åtgärder kommer att krävas kommer vi även fortsatt att prioritera åk9.

Vecka 15
Smittspridningen är fortfarande hög i Nora. Efter samråd med kommunens Covid-grupp fortsätter vi med att ha två årskurser på plats även
vecka 16 då åk7 har distansundervisning. Åk8 och åk9 är i skolan och har närundervisning.
Nytt möte med Covid-staben under v.16. Även fortsatt prioriteras åk9.
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