Sverige öppnar gränsen
mot Norge

Nytt från Folkhälsomyndigheten påverkar gymnasiet

Men man måste som tidigare ha ett
negativt covid-19-test med sig vid
inresa.

Stjerneskolan har till och från under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning
helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Läget har varit liknande i hela
landet.

Ändringarna innebär bland annat att norrmän kan resa till sina fritidshus i Sverige,
familjer som är bosatta på olika sidor av
gränsen kan träffas i Sverige och personer
som behöver passera genom Sverige landvägen kan göra det.
Förutsatt att man uppfyller kravet på
negativt covid-19 test vid inresa. Det negativa covid-19-testet får, liksom tidigare,
inte vara äldre än 48 timmar räknat från
när testet gjordes. Gränsen öppnas även
mot Danmark och Storbritannien.

Museer m.fl. har fått
nya restriktioner
Från och med 25 mars införs nya restriktioner för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande
anläggningar. Syftet är att minska risken
att sprida covid-19.
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Nöjes-, tema- och djurparker m.m. har stora ytor, men det kan ändå bli trängsel vid
entréer, attraktioner och sevärdheter etc..
Folkhälsomyndigheten har därför beslutat
att det behövs en yta på 20 kvadratmeter
per person för att det ska vara smittsäkert.
För museer och konsthallar gäller 10
kvadratmeter per person, precis som för
butiker, men antalet besökare får aldrig
överstiga 500 personer oavsett hur stora
lokalerna är.
Om du planerar att besöka någon sådan
inrättning, ta reda på i förväg vad det gäller för regler just för den du ska besöka.

I torsdags kom Folkhälsomyndigheten
med beskedet att den nationella rekommendationen om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör
att gälla efter den 1 april.
Det är framöver upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska
bedrivas. Möjligheter finns för att anpassa
planeringen utifrån lokala och regionala
situationen kring smittspridningen.
Beslut om hur upplägget kommer att se ut
på Stjerneskolan tas i samråd med Smittskydd Värmland – precis som tidigare
under terminen.

Lovskola under påsklovet
Tisdag till torsdag under påsklovet
erbjuds lovskola till elever som riskerar
att inte nå E i någon kurs i matematik,
engelska eller svenska. Eller om det finns
behov av övergripande hjälp med gymnasiearbete, möjlighet att sitta ned och
arbeta i lugn och ro eller skriva ett missat
prov.
Det kommer att finnas behöriga lärare i
matematik, svenska och engelska på plats.
Läs mer på www.stjerneskolan.se
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Påskkärringar och gubbar må vi alla vara,
Men, till Blåkulla kan vi inte fara!
*
Påskharen skutta på behörigt avstånd,
Lär också du av hans förstånd.
*
Ett ägg fullt med gosaker är en njutning,
Ett alldeles eget, ren förtjusning!
*
Inga händer bland andras karameller,
då oss häxan på fingrarna smäller.
*
Ännu en högtid som blir upp och ner,
Men i kampen mot corona vi oss inte ger!
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Umgås digitalt!

alla invånare
i Torsby
kommun!

Vill du se vår påskvideo?
Du finner den på:
www.torsby.se och
www.facebook.com/
torsbykommun

