
 
 

Vänersborg den 17 augusti 2021 

Nu börjar skolan igen och vi hälsar alla våra elever hjärtligt välkomna 
till oss.  
Oavsett om de börjar i 1:an och är helt nya på skolan eller om de är rutinerade 
gymnasieelever så är det en speciell känsla att få ha dem här i skolan igen på 
riktigt.  

Men det är inte över än. 

Vi måste fortfarande följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer: 

• Håll avstånd till andra människor 
• Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk 
• Tvätta händerna ofta 
• Hosta och nys i armvecket 
 

 

Vi behöver er hjälp att påminna era barn om vikten att följa 
rekommendationerna och att alla har ett eget ansvar att förhindra 
smittspridning - fortfarande.  

Det är viktigt att alla elever rapporteras frånvarande om de är hemma – skolorna 
kommer att vara mycket uppmärksamma på, och följa upp, frånvaro för att tidigt 
hitta eventuell smittspridning. Så om får ni ett samtal hem så är det av ren välvilja 
och omsorg. Vi är extra vaksamma och hjälper till i smittspårningen som sker i 
regionen för att kunna agera snabbt vid behov.  

Ett annat sätt att hjälpa till är genom att vaccinera sig.  

Ni kommer att få information hem om möjligheten att anmäla sig till vaccination 
på skolan.  

Vi samarbetar med primärvården och de kommer att komma för att vaccinera 16–19 
åringar på plats i skolans lokaler. Det kan underlätta för ungdomarna att ha 
möjligheten att göra det i våra lokaler och utan att man ska behöva leta efter lediga 
tider, ta ledigt från skolan eller behöva ta sig till vaccinationsplatser runt om i 
regionen.  

Genom att följa rekommendationerna och om fler vaccinerar sig kan vi 
förhoppningsvis kunna ha undervisningen på plats hela året.  

Ingen vill tillbaka i distansundervisning igen – vi hjälps åt det sista med så att 
ungdomarna får chansen att bli så mycket de kan - på plats i skolan. 

Skolledningen på gymnasieskolorna Kunskapsförbundet 

 

Magnus Åbergsgymnasiet infomag@kunskapsforbundet.se 
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Nils Ericsonsgymnasiet infone@kunskapsforbundet.se  

Birger Sjöberggymnasiet infobsg@kunskapsforbundet.se  
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