
   
 

Elevförsäkran sommargymnasiet 2021 

Under sommargymnasiet förbinder jag mig att följa nedanstående regler med hänsyn till att 

förhindra smittspridning. Sommargymnasiet är inte ett tillfälle för socialt umgänge utan en möjlighet 

att läsa upp underkända betyg. Elev som bryter mot dessa regler riskerar att få avbryta sina studier 

på sommargymnasiet.  

Jag förbinder mig att 

- stanna hemma om jag är sjuk eller har sjukdomssymtom 

- undvika alla former av fysisk kontakt 

- hålla avstånd till andra utomhus och inomhus, minst två meter (både på väg till Fyrisskolan och när    

  jag är här) 

- sprita händerna regelbundet i syfte att undvika smittspridning på sommargymnasiet 

- gå direkt utomhus på rasten eller till nästa klassrum och invänta nästa lektions start i klassrummet 

- under ev bensträckare stanna i klassrummet  

- bara sitta på din tilldelade plats i klassrummet, (inte byta plats under kursens gång) 

- vid lektionens slut, rengöra min bänk och min stol och att rengöra mina händer 

- att följa min lärares anvisningar 

- om jag läser två kurser, gå yttervägen till nästa klassrum, gå ut genom samma ingång jag gick in, 

skolvärdar visar mig vägen till nästa klassrum 

- respektera de avgränsningar och avspärrningar som finns på sommargymnasiet (det är t ex inte 

tillåtet att gå inomhus mellan olika klassrum) 

- om jag besöker läxhjälpen i biblioteket följa samma regler som ovan 

- lämna skolan genom samma ingång jag gick in 

- resa direkt till sommargymnasiet och sedan hem igen 

- om möjligt cykla till skolan 

- inte stanna kvar i skolans lokaler eller på skolans område efter lektionens slut 

- inte bryta mot smittskyddsregler under skoltid och på Fyrisskolans område 

- ta kontakt med 1177 för att beställa testning om jag har Coronasymtom 

- meddela skolan omgående om jag insjuknar och testar positivt till Corona 

- följa de anvisningar som skolvärdarna ger. 

Om du har sjukdomssymtom så vill vi att du testar dig för Corona omgående. Om du har 

sjukdomssymtom och inte testar dig så kommer du att betraktas som Corona smittad och får inte 

komma till sommargymnasiet.  

Jag är medveten om att ett brott mot dessa regler kan leda till att jag får avbryta mina studier på 

sommargymnasiet utan möjlighet att bli examinerad och få betyg på sommargymnasiet. 

Uppsala den    /   2021 
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