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Närundervisning
Efter en vår av distansstudier har Folkhälsomyndigheten nu meddelat att all vuxenutbildning kan
öppna klassrummen och återgå till närundervisning. Detta trots att pandemin fortfarande pågår.
Edelvik är en plats där deltagare studerar, äter och i vissa fall bor. Vi har nio olika kurser och
utbildningar igång samtidigt och vi har deltagare i alla vuxna åldrar. För att göra studiesituationen
trygg och för att minimera ev. smittspridning så krävs åtgärder.
Följande åtgärder har vidtagits:
1. Det är Edelviks ambition att under pandemin begränsa allmänhetens närvaro på folkhögskolan.




Hotellverksamheten tar en paus. De digitala bokningstjänsterna stängs. Rum hyrs bara ut i
vissa fall.
Lunchserveringen för allmänheten stänger tillsvidare.
Korta kurser och distanskurser som kräver övernattning flyttas från Edelvik till alternativa
anläggningar.

2. Det är Edelviks ambition att öka avståndet mellan deltagare och begränsa rörligheten mellan
studiegrupperna. Det kommer dock att bli svårt att hålla avståndet inom alla studiegrupper pga.
undervisningens karaktär och lokalernas storlek, men för de grupper där det finns äldre deltagare
vidtas särskilda åtgärder.


Gemensamma samlingar inomhus såsom stormöten och temadagar utgår.



På internatet placeras deltagare från olika utbildningar skilda från varandra:

 Myrstacken 1
Allmän kurs
 Myrstacken 2
Skådespelarutbildningen
 Myrstacken 3
Filmutbildningen
 Bikupan uppe höger
Allmän kurs
 Bikupan uppe vänster
Konst NU



Undervisningslokalerna glesas ut:

 Skolhuset
Allmän kurs
Afasikursen
Filmutbildningen
 Konstverkstäderna
Konst NU
Konstverkstad 1,2,3 (grupperna delas och halva undervisningen bedrivs på distans.)
 Teaterverkstan
Skådespelarutbildningen
(Filmutbildningen)
 Aulan
Världen och jag
Bilden som språk
 Biblioteket och Simonrummet
Vård- och omsorgsutbildningen


För att inte orsaka långa köer i restaurangen schemaläggs kursernas- och utbildningarnas
lunchrasterna vid olika tider. Afasikursen äter lunch i särskild lokal. Markeringar i golvet visar
ett lämpligt avstånd mellan dem som hämtar mat. All disk lämnas på särskilda vagnar/bord
som är placerade i restaurangen.

3. Alla deltagare som känner sig sjuka eller förkylda uppmanas att stanna hemma och kontakta sin
lärare/mentor, för att om möjligt kunna följa undervisningen på distans.
För deltagare som känner sig sjuka eller förkylda och som bor på internatet gäller:





Stanna kvar på rummet och undvik kontakt med andra. Om symptomen finns kvar efter 24
timmar ska provtagning bokas på Burträsk hälsocentral. (Om hälsotillståndet är livshotande
ring omedelbart 112.) Provsvar kommer efter två dagar. I väntan på svar - undvik kontakt
med andra.
Den som bor på internatet och testats positiv på Covid-19 måste meddela Edelvik (dvs. en
lärare, någon i elevvårdsteamet eller på expeditionen).
Den som bor på internatet och testats positiv på Covid-19 kommer att blir isolerad i rum med
egen toalett i Bodbysundsgården (om det inte finns möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till
sin ordinarie hemadress). Sjukvården inleder smittspårning, vilket med all säkerhet kommer
att innebära att fler på Edelvik kommer att testas.

Även lärare som känner sig sjuka eller förkylda uppmanas att stanna hemma. Det innebär att
lektioner kommer att ställa om till distansundervisning med kort varsel. Det finns en beredskap på
alla kurser och utbildningar för att kunna kommunicera via Microsoft Teams. Lärarlagen ansvarar för
att denna beredskap upprätthålls.

4. Det är viktigt att hålla en god handhygien. I, eller i nära anslutning till, alla undervisningslokaler
finns handsprit, tvål och rinnande vatten.
Alla toaletter i anslutning till undervisningslokaler, restaurang och reception kommer att städas varje
dag.
5. Anslag med uppmaningarna: Håll avstånd, Tvätta händerna ofta och Stanna hemma om du känner
dig sjuk är uppsatta i alla undervisningslokaler. På internatet sitter anslaget Om du blir sjuk, med
hänvisning till Burträsk Hälsocentral, Vårdguiden och 112.

