NORDISKA MUSIKGYMNASIET

BAKGRUND
Under vårterminen 2020 förändrades studier vid Sveriges gymnasieskolor till distansstudier efter
rekommendation från folkhälsomyndigheten och regeringen. Regeringen utfärdade nya
rekommendationer för gymnasiestudier den 29 maj och dessa gäller från den 15 juni 2020. Nordiska
Musikgymnasiet följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Verksamheten är
skyldig att anpassas så att smittspridningen minimeras.
BESLUT OM ANPASSNINGAR PÅ NORDISKA MUSIKGYMNASIET I SAMBAND MED
COVID-19
För att kunna följa de rekommendationer som myndigheterna föreskrivit behöver vår verksamhet
vissa anpassningar så att smittspridning kan undvikas och så att vi kan fortsätta med
närundervisning i våra lokaler.
Myndigheterna föreskriver avstånd och distans i korridorer och klassrum. För att kunna klara detta
behöver vi begränsa antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Detta möjliggörs med hjälp
av följande åtgärder:
1) Klassrummen möbleras så att avstånd på min 1,5 meter möjliggörs mellan varje person.
Antal personer som får vistas i sessionssalen, pastorsexpeditionen och Läsbarnsrummet är
11 st inkl lärare, i konsertsalen är maxantalet 20 personer Schemat anpassas efter detta och
närundervisning varvas med distansundervisning.
2) Uppehållsrummet och köket tas ur drift då dessa rum är för små för att man ska kunna hålla
avstånd. Dessa utrymmen kommer att användas som arbetsrum av skolans personal.
3) I lärarrummet får endast två personer vistas samtidigt. Öviga lärare kan arbeta i
uppehållsrummet, köket och i projektrummet/expeditionen. Anslag med lärarnas
arbetsplatser och tider finns vid bokningsscheman.
4) Ett tält monteras upp på skolans skolgård - där kan div aktiviteter ske så länge
utomhustemperaturen tillåter detta.
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5) Skollunchen kan ätas på någon av de restauranger som ingår i lunchutbudet. Man kan även ta
med matlådan till tältet på skolgården, observera dock att man då behöver ha med sig egna
bestick.
6) Skolskåpen står placerade på en liten yta i våra lokaler och det betyder att det blir omöjligt
att hålla det avstånd som krävs. Av denna anledning tas de blåa skolskåpen ur drift. Det är
också viktigt att eleverna dagligen tar med läromedel och laptops (med hörlurar) hem då
närundervisning varvas med distansundervisning.
7) I våra lokaler använder alla antingen visir eller munskydd när man vistas i korridorer,
gruppundervisning. Observera dock att användandet av munskydd/visir ej ersätter kravet på
fysisk distans. De lärare som tillhör div. riskgrupper eller har egna anledningar äger själva
rätten att besluta om lämpliga skydd i den egna undervisningen. De elever som läser språk på
Stockholms Estetiska Gymnasium kommer att behöva munskydd i närundervisningen. NMG
delar ut 5 st munskydd per elev i början av läsåret. När dessa är förbrukade anskaffas nya av
eleven.
Utöver fysisk distans i skolans lokaler gäller följande:
1) Endast symptomfria personer får vistas i skolans lokaler.
2) Elever som har vistats utomlands deltar i undervisningen digitalt under de första 14 dagarna
efter hemkomsten såvida inte undervisning utomhus pågår under tiden - kontakta mentor för
information.
3) Handsprit ska användas varje gång man kliver in i ett klassrum / datorrum. Det är läraren
som ansvarar för att detta sker.
4) Varje lektion ska ha pauser för vädring av klassrummet och varje undervisningspass får ej
överskrida 20 min utan vädring. Se till att skapa korsdrag under vädringen så att luftflöden
ökas.
5) I varje klassrum finns transparenta smittskydd-rollupps som ska användas i bl a.
musikundervisningen för att begränsa ev. droppsmitta.
6) I körundervisningen ska visir användas för att minimera droppsmitta mellan personerna. Vid
glömt visir måste eleven gå hem.
7) Visir används på samtliga teoretiska lektioner som sker i närundervisning inomus på NMG,
vid glömt visir går eleven hem då skolans lokaler inte räcker till för att flera elever än de
som är schemalagda vistas utanför klassrummen. Visiren delas ut i samband med läsårsstart.
För att undvika skador på visiren förvaras dessa i de medföljande plastmapparna.
Förstörda/förbrukade visir ersätts av eleven.
8) Om någon av våra lärare i allmänna ämnen behöver stanna hemma med milda symptom
kommer dennes undervisning att ske på distans. I det fall läraren erbjuder
distansundervisning för gruppen kommer resten av den förmiddagen alt. den eftermiddagen
att ske på distans.
9) Är läraren sjuk och inte kan arbeta, kommer lektionen att vara inställd - dock med
obligatoriskt arbete med egna uppgifter. Eleven följer därefter sitt ordinarie schema.
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10) Varje elev och lärare som använder klaviaturinstrument ansvarar för att desinficera
tangenter både innan och efter användning.
11) I de fall undervisning i piano sker i rum med ett instrument ska eleven kliva bort från
instrumentet när läraren förevisar så att fysiskt avstånd kan bibehållas.
12) Myndigheterna rekommenderar att trängsel i kollektivtrafiken ska undvikas. De elever som
upplever svårigheter med detta under sin resa till/från skolan kontaktar berörd lärare för
vidare planering/lösning.
13) Vid scenuppträdanden gäller följande: de uppträdande uppträder utan munskydd/visir med
en distans på minst 1 meter från varandra. Publiken sitter placerad på minst 3,5 meters
avstånd från scenen (med minst 1 meters avstånd mellan varje publikmedlem) Samtliga
deltagare i publiken använder antingen visir eller munskydd.
14) Skolans elevboende har fått en uppsättning av särskilda anpassningar och det viktigt att
observera att inga besök är tillåtna i elevboendet.
15) Externa besökare måste godkännas av rektor eller skolpersonal och använda munskydd
eller visir vid besöket.

Skolans lokalvårdsteam lägger extra fokus på städning av toaletter och ytdesinficering av bänkar,
dörrhandtag och lysknappar. OBS! Desinficering av klaviaturer ingår inte i lokalvårdsteamets
uppgifter utan åligger varje enskild användare.

Nordiska Musikgymnasiet i augusti 2020
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