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Information till Hornavanskolans och elevhemmets personal, elever och berörda 

vårdnadshavare i och utanför Arjeplog 

 Skolan övergår till fjärr- och distansundervisning från och med måndag 6 april

 Elevhemmet förblir öppet före och efter det, inklusive under påsklovet

 Planering för när- & frånvaro på elevhemmet ska meddelas elevhemmets personal

 Fortsatta begränsningar för besök på elevhemmet

Folkhälsomyndigheten uppmanar universitet och gymnasieskolor att övergå till distans- och 

fjärrundervisning för att minska spridningen av covid-19 i samhället. Region Norrbotten har nu 

konstaterat smittspridning mellan norrbottningar, och verksamheten vid Hornavanskolan 

övergår därför till fjärrundervisning från och med måndag 6 april. Sista skoldagen med 

klassrumsundervisning blir alltså fredag 3 april. 

Vidare avråder Folkhälsomyndigheten från resor, särskilt till storstadsområden, skidorter och 

andra platser med många besökare. Boende på elevhemmet har möjlighet att förbli på Stugan 

såväl från och med måndag 6 april som under påsklovet och efter det. 

En del vårdnadshavare och elever kommer förstås att vilja samla familjen i tryggheten bland 

nära och kära. För det har jag all förståelse, men jag vill att ni som inte har er hemvist i Arjeplog 

snarast meddelar personalen på elevhemmet vilka perioder era barn kommer att vistas där. Det 

är mycket värdefullt för oss när vi planerar bemanning och beredskap för sjukfrånvaro. 

Vi undanber oss även fortsättningsvis besök på elevhemmet från andra än anhöriga till boende. 

Frågor om undervisningen kan ni ställa till rektor Nina Lango (nina.lango@arjeplog.se), frågor

om elevhemmet kan ni rikta till mig (fredrik.westerlund@arjeplog.se). 

Jag vill påminna alla om att stanna hemma när ni är sjuka, även med milda symtom, samt om att 

ha en god handhygien. Att vi alla är uthålliga i att följa rekommendationerna är det bästa vi kan 

göra för att minska smittspridningen och öka samhällets möjligheter att hantera pandemin. 

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena, 

Fredrik Westerlund 
Utbildnings- och kulturchef 

0961-143 52 

Utbildnings- & kulturchef 

mailto:kommun@arjeplog.se
mailto:nina.lango@arjeplog.se
mailto:fredrik.westerlund@arjeplog.se

