
Information till elever och vårdnadshavare som skall börja Höstterminen 
2020 på Gymnasiet 

Hej! 

Onsdag den 19 augusti startar läsåret för årskurs 1 på gymnasiet i Varberg och 20 
augusti för årskurs 2 och 3.  

Vi är oerhört glada att kunna starta terminen på plats med både lärare och elever då 
det skapar bästa förutsättningar för kvalitativ undervisning.  

Det är dock så att det fortfarande pågår en pandemi och smittspridning i samhället 
och därför vill vi meddela vilka åtgärder vi har vidtagit och vilka förväntningar vi har. 

Det är viktigt att elever och personal fortsätter följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer: 

- håll avstånd
- tvätta händerna
- stanna hemma vid symptom.

Ska du börja åk 1 och har symptom och därför inte kan komma till ditt upprop, 
kontakta ditt programs rektor och meddela detta och att du fortfarande vill ha din 
plats.  

Vi som skola har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för trängsel i 
skolans lokaler. Vi kommer inte att ha några större samlingar med våra elever, högst 
program- eller klassvis.  

Vi har möblerat om våra klassrum för att möjliggöra avstånd mellan bänkarna. 

Vi ser över vårt schema för att minimera risken för trängseln i samband med 
skollunch. 

Vi har beställt ökad frekvens av städning av klassrum och toaletter. 

Vi kommer också att ge dig som är beviljad resekort med kollektivtrafik möjlighet att 
byta detta mot kontant ersättning för att möjliggöra att ta sig till skolan på annat sätt 
och således minska trängseln i kollektivtrafiken.  

Önskar du byta resekort mot kontant ersättning använder du blanketten som finns 
länkad på vår hemsida, kryssar i rutan som anger skäl att du vill byta resekort mot 
kontantersättning pga Covid19, och lämnar in den på Varberg direkt så hjälper de 
dig vidare.  

Till sist vill vi säga att vi har ett gemensamt ansvar för att minska trängsel och 
smittspridning i samhället och i skolan. 

Varmt välkommen till Peder Skrivares skola läsåret 2020-2021! 

Tobias Ramstedt 

Gymnasiechef 



Skolstart Peder Skrivares skola höstterminen 2020 

Åk 1 börjar läsåret onsdag 19 augusti 

kl. 08.15 i aulan hus 1, ingång A. NA 

kl. 08.45 i aulan hus 1, ingång A. ES, TE 

kl. 09.15 i aulan hus 1, ingång A. EK, HA 

kl. 09.45 i aulan hus 1, ingång A SA, RL, VO, IMYRK VO 

08.15 samling i varje programs lokaler. BA, EE, FT, IN, RL, VF 
Kl. 08.15 hus 1, samling ingång B BF 

Enhet 4 IM 

8.30 hus 1, samling ingång C IMIND A 

9.00 hus 1, samling ingång C IMIND B 
Upprop kl 13.00 aulan hus 1 för SPRINT 

Enhet 5 Gymnasiesärskolan 

Besked om skolstart skickas till varje elev 

2:or och 3:or börjar torsdag 20 augusti enligt schema. 


