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Åtgärder med anledning av coronavirus, Covid-19
Mellansels folkhögskola har ett elevboende, ett s.k. internat. Vi kan, enligt upprättade avtal,
inte stänga internatet, inte heller kan vi komma undan vår skyldighet att servera mat, även om
det sker i form av levererade portionsförpackningar som får värmas i respektive elevhems
pentry eller i de särskilda elevmatsalarna. Många av våra deltagare kommer alltså, oavsett
stängning av skolan eller ej, att bo kvar i internatet och umgås på dagarna.
Om vi i detta läge stänger undervisningen innebär det att internatboende får mera tid och blir
friare att åka vart de vill, t.ex. ofta åka in till Örnsköldsvik eller till Umeå eller Sundsvall. Den
typen av resande, särskilt om det sker med kollektiva färdmedel, innebär en ökad risk för att
viruset ska "importeras" till skolområdet. Vår bedömning är därför att det i nuvarande läge är
bäst för våra internatboende att vi fortsätter med det dagliga skolschemat och planerade
kvällsaktiviteter, eftersom det förhindrar internatboende att lämna skolområdet. Samtidigt
stänger vi skolan för alla som inte bor här och erbjuder istället distansundervisning.
I skolinternatet bor för närvarande 60 studerande, varav många har en funktionsnedsättning
och behöver daglig assistans. Genomsnittlig gruppstorlek i våra klasser och våra
verksamheter, efter nedanstående åtgärder, blir 8 personer.
För att skydda skolområdet från coronavirus vidtar vi följande åtgärder:
 alla externatdeltagare, dvs. deltagare som dagligen reser till och från skolan, får ett
kursupplägg som helt baseras på distansstudier.
 alla kurser som bedrivs delvis på distans, dvs. där deltagarna vid vissa tillfällen reser till
skolan för att få undervisning, bedrivs fortsättningsvis helt på distans.
 daglig undervisning i skolans lokaler bedrivs fortsättningsvis endast för studerande
som bor i internatet eller bor granne med skolan i Mellansel.
 vi uppmanar personal och deltagare att undvika onödiga resor i syfte att förhindra att
få in smitta på skolområdet.
 om deltagare som bor i skolans internat måste resa hem under helgen, rekommenderar vi
deltagaren att undvika kollektiva färdmedel och att iaktta möjliga skyddsåtgärder.
 vi avbokar i möjligaste mån alla externa besök till skolan under de närmaste veckorna, för
att förhindra att få in smitta på skolområdet.
 vi stänger restaurangen för externa matgäster, för att undvika att få in tillfälliga
besökare på skolområdet.
 vi uppmanar personal och studerande att i den dagliga verksamheten följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi försöker med dessa åtgärder att göra skolområdet till ett skyddat karantänsområde och
därmed förhindra att få in smitta på skolområdet.
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