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Handlingsplan vid hög frånvaro av medarbetare
2020-03-19
Syfte med handlingsplanen:
Grundsärskola och gymnasiesärskola är viktiga samhällsbärande funktioner.
För vår elevgrupp och deras vårdnadshavare kan vi vara en oas när mycket
i omvärlden sviktar. För att kunna fortsätta att verka på ett säkert och
tryggt sätt behöver vi en känd och erkänd plan för hur vi ska organiserar
oss vid hög frånvaro av medarbetare för att fortfarande kunna ta emot de
elever som ska, kan och behöver vara i våra skolor.
Strategi:
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan på Gotland har en gemensam
strategi vid eventuell situation av hög frånvaro av medarbetare i våra
verksamheter.
Grundläggande rutin under pågående Coronavirus kommer att vara
insamlande av fakta dagligen kring antal elever och medarbetare i
verksamheterna. Det som rapporteras är antal frånvarande och sker
gemensamt för bästa möjliga överblick.
Utifrån inrapporteringen kommer vi att göra följande:
1. Omfördela utifrån behov inom varje enhet. Eleverna finns kvar i sina
klasser. Personal ställer upp för varandra så skoldagen blir så trygg
och kontinuerlig som möjligt. Rutiner runt varje elev finns
nedskrivet.
2. Vid svårigheter att lösa problemet inom eget område sker
omfördelning och samordning i avdelningen/linjen.
3. Om linjen har svårighet att lösa så utökas det geografiska
stödområdet enligt följande princip: Vi stöttar varandra mellan
verksamhetsgrannar i aktuella skolor.
4. Skulle problemet bli större så kommer vi att samlas hela
rektorsgruppen på Gotland och göra specifika lösningar utifrån det
dagsaktuella läget.
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska hållas öppen utifrån att
eleverna har särskilda behov och att vi har ett tillsynsansvar.
Viktigt att elever är hemma när de är sjuka + 2 extra dagar.
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