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Nyhetsbrev - Corona 

Vi kommer löpande att skicka ut aktuell information för att hålla alla uppdaterade. Informationsbrevet kommer 

publiceras både genom lärplattformar och hemsida.  

Uppkommer det akut information kommer den att publiceras omgående.  

 

Skola 

Fjärr-/distansundervisning på heltid på Tranängskolan 7–9 och Tranemo 
gymnasieskola 
Tranemo kommun har tagit beslut om att Tranängskolan från och med tisdag den 23 februari helt går över till 
fjärr-/distansundervisning. Beslutet innebär att eleverna undervisas i hemmet genom fjärrundervisning under 
resterande del av vecka åtta för att sedan återigen återgå till skolan enligt tidigare planering, se nedan.  
Grundsärskolan undantas från detta beslut och kommer genomföra sin undervisning på skolan som vanligt. 
Beslutet är baserat på rekommendation från Smittskydd Västra Götaland.  
 
Rekommendationen från Region Västra Götaland 
 
Planering för undervisningen framöver på Tranängskolan 7–9 
v.8 Fjärr-/distansundervisning för alla elever i årskurs 7 till och med 9. 
v. 9 (1/3–5/3) åk 8 och 9 har undervisning på skolan, åk 7 har fjärrundervisning. 
v. 10 (8/3–12/3) åk 7 och 8 har undervisning på skolan, åk 9 har fjärrundervisning. 
v. 11 (15/3–19/3) åk 7 och 9 har undervisning på skolan, åk 8 har fjärrundervisning. 
v. 12 (22/3–26/3) åk 8 och 9 har undervisning på skolan, åk 7 har fjärrundervisning. 
v. 13 (29/3–2/4) åk 7 och 8 har undervisning på skolan, åk 9 har fjärrundervisning. 
 
Även Tranemo Gymnasieskola går över till fjärr-/distansundervisning från och med tisdag 23 februari och 
resterande dagar av vecka åtta.  
 

Förskola, fritidshem och skola 

Om du och/eller ditt barn kommer hem från en utlandsresa 
Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt 

under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och 

rekommendationer som gäller för alla. 
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Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. 

Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka 1177.se . Om du nyligen har testat positivt 

för antikroppar rekommenderas du ändå att testa dig efter inresa. Om du testade dig i samband med att du 

påbörjade resan till Sverige behöver du inte testa dig i samband med ankomsten, men bör fortfarande testa dig 

på dag fem. 

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt. Det gäller för barn i förskoleklass 

och uppåt, men inte yngre barn. 

Mer information om inresor till Sverige från utlandet Folkhälsomyndigheten.se Rekommendationer till dig som 

reser in i Sverige från utlandet 

 

 

 


