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Handlingsprogram mot smittspridning: 
föräldrar/vårdnadshavare 
 

Denna information går till dig som står som vårdnadshavare till den elev som ska delta i Seglarskolans kurser 

sommaren 2020. 

Seglarskolan följer Riksidrottsförbundets och Svenska Seglarförbundets rekommendationer som vi har anpassat till 

vår verksamhet i Grisslehamn. De generella råden har våra lärare tänkt igenom hur de kan omvandlas till praktisk 

handling. 

Segling är en bra aktivitet eftersom den bedrivs utomhus och på vatten, vilket är faktorer som begränsar spridning. 

Vi har dessutom att vidtagit ett antal åtgärder för att minimera risken för smittspridning: 

• I möjligaste mån kommer all undervisning att bedrivas utomhus, även de teoretiska delarna. 

• Vi minskar kontakten mellan barnen genom att dela upp grupperna. 

• Eleverna kommer att ha samma båt under hela kursen.  

• Distans mellan eleverna kommer att beordras vid teoretiska genomgångar och måltider. 

• Eleverna startar dagen med att tvätta händerna hos oss på Seglarskolan. 

• Instruktioner om handtvätt vid toalettbesök har satts upp. 

Vi vill samtidigt påpeka att vi inte kan utlova 100% garanti mot smittspridning på Seglarskolan. Vi kommer till 

exempel inte att kunna hålla två meters avstånd mellan barnen hela tiden, och ledarna måste handgripligen ingripa 

när situationen så kräver (t.ex. vid kapsejsning).  

Det är viktigt att vi samarbetar i denna fråga och följande bör beaktas av dig som vårdnadshavare: 

• Kom inte till Seglarskolan vid minsta tecken på sjukdom (gäller både elev och vårdnadshavare). Fråga hur 

barnet mår innan det går till kursen varje dag, ta tempen om tecken på feber finns etc. Seglarskolan 

tillämpar Svenska Seglarförbundets policy om tillgodohavande/återbetalning av avgiften vid sjukdom.  

• Se till att barnet får med sig klädesombyten, varma kläder och regnkläder eftersom vi kommer att hålla all 

undervisning utomhus. 

• Skicka med barnet våtservetter så att barnet kan hålla sig ren om händerna hela tiden. 

• Be barnet att gå på toaletten innan ni åker till Seglarskolan eftersom vi vill minimera toalettbesöken vid de 

allmänna toaletterna som finns vid Ångbåtsbryggan. 

Glöm inte bort att vi vill ge barnen en givande och rolig kurs trots alla anmaningar! 

Om du har frågor/synpunkter eller vill lägga till något är du välkommen att kontakta mig. 

Med seglarhälsningar 

Bengt Gustavsson 

seglarskolan@gmss.nu 

070 655 65 65 
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