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Plan för åtgärder vid regionens folkhögskolor med
anledning av lokala råd på grund av covid -19
Beslut
Folkhögskolestyrelsen presidium godkänner redovisad plan för åtgärder till
följd av de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat.
Bildningschefen får i uppdrag att verkställa planen.
Bakgrund
Folkhälsomyndigheten har i samråd med Region Kalmar läns
smittskyddsläkare och Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat om lokala råd för
länet. Alla som bor eller vistas i Kalmar län har ansvar för att följa råden.
De lokala råden gäller fyra veckor med möjlighet till förlängning.
Regionen Kalmar läns verksamheter har ansvar för att vidta åtgärder så att
såväl studerande som personal ska kunna följa de skärpta råden. En plan är
framtagen utifrån vårens erfarenheter vid Region Kalmar läns folkhögskolor.
I våras utfärdade Folkbildningsrådet en allmän rekommendation om
distansstudier, vilket inte är fallet i dagsläget.
Plan till åtgärder till följd av allmänna lokala råd
1. Folkhögskolorna utökar andelen distansstudier, för att vid behov
och/eller efter rekommendation från Folkbildningsrådet, övergå till
enbart distansstudier.
Vid övergång till enbart distansstudier gäller även följande:
2. För utbildningar som inte kan fullföljas helt på distans ska det vara
möjligt för deltagare att låna utrustning i skolans lokaler. Skolans
rektor ansvarar för att det sker på ett sätt så att både deltagare och
personal kan följa de allmänna råden.
3. Kurator och personal med specialpedagogiska funktioner ska kunna
komplettera distansstöd med att kunna ta emot enskilda besökare.
4. Kurser för grupper med omsorgstagare får bedrivas på plats.
5. De som studerar helt på distans och har möjlighet till annat boende
rekommenderas att flytta ut från internatet.
6. De som inte har annat boende är tills vidare kvar på internatet med
ansvar att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
7. Skolornas kök hålls öppna för att klara mathållningen på ett
ansvarsfullt sätt.
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8. De nya riktlinjerna gäller under den period länet har skärpta lokala
råd, det vill säga fyra veckor med möjlighet till förlängning om läget
så kräver.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020
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