
Nordiska folkhögskolans policy kring Covid 19 
 
Skolans policy bygger på instruktioner och rekommendationer från svenska 

myndigheter kring: 
● distansundervisning 
● församlingar 
● hygien 
● karantän 

Skolans riktlinjer och tidsfrister uppdateras löpande på skolans hemsida. För 
närvarande bedrivs all undervisning på distans och detta gäller tills vidare fram till 
den 4 maj. Tiden kan dock komma att utökas. Distansundervisningen innebär att 
lärare och deltagare som bor utanför skolområdet inte träffas fysisk.  
Gäster inom skolans konferens- och hotellverksamhet har inte tillgång utrymmen 
inomhus där skolans internatdeltagare vistas. 
 
Riktlinjer för alla deltagare och personal 

● Undervisningsplanering görs för varje kurs, och deltagare får 
information från kursansvarig lärare kring undervisningens upplägg.  
 

● Studieresor samt större sammankomster på skolan ställs in fram till 
den 4/5, och kan komma att utökas. Möten mellan internatdeltagare 
och deltagare som bor utanför skolan bör inte äga rum under 
distansperioden. 
 

● Under distansperioden gäller samma regler som under ordinarie 
förhållanden. För att vara registrerat som studieaktiv, ska deltagaren ta 
del i distansundervisningen och ha löpande kontakt med ansvarig 
lärare. 
 

● Alla deltagare och personal är skyldiga att hålla sig uppdaterade kring 
skolans riktlinjer. 
 

Riktlinjer för externatdeltagere 
● Externatdeltagare ska inte besöka undervisningslokaler eller internatet 

under distansperioden. 
 
Riktlinjer för internatet  
Målet är att hålla internatet smittfritt och det kräver att alla visar stor omtanke och 
hänsyn till kollektivet. Du har själv ansvar för att, genom ditt beteende, hålla 
internatet fritt från smittorisker. Det betyder att vara mycket restriktiv med alla 
kontakter med personer som kan vara smittbärare. 



 
● Det åligger alla som bor i skolans internat att respektera 

rekommendationer kring hygien och fysisk avstånd i kollektiva 
utrymmen. 
 

● De som bor i skolans internat bör undvika besök i affärer, cafeéer, 
restauranger, kollektivtrafik mm.  
 

● Resor med kollektivtrafik bör begränsas till att gälla nödvändiga 
ärenden. 
 

● Besök och övernattningar utanför skolan bör i undvikas. 
 

● Väljer du att göra besök utanför internatet kan du inte återvända inom 2 
veckor om du har träffat smittade personer på första eller andra hand. 
Blir du själva drabbad av Covid-19 när du är borta måste du ha varit 
symptomfri i 48 timmar innan du kan återvända till skolan. 
 

● Det är inte tillåtet att invitera utomstående eller externatelever till 
internatet, det gäller alla utrymmen och det egna huset/rummet. 

 

● Önskar du att flytta ut från internatet har du två veckors 
uppsägningstid. 
 

● Skolan har gjort förberedelser för att kunna erbjuda avskilda 
karantänboenden på skolans område i det fall så skulle behövas. 
 

● Om ovanstående riktlinjer grovt åsidosätts kan det resultera i 
bortvisning från internatet. 


