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Rutinen är beslutat av utbildningsdirektören i samråd med verksamhetscheferna 
för förskola och grundskola. Reviderad version.  

 
Den här rutinen ska fungera som stöd till rektorer i förskola och grundskola som 
organiserar sommaravslutningar, skolavslutningar och andra tillställningar för 
barn, elever och medarbetare. Tillställningarna påverkas av den rådande 
coronapandemin och Norrköpings kommuns verksamheter ska följa statliga 
myndigheters rekommendationer för att minimera smittspridning.   
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Minimering av smittspridning ska prioriteras  
Utbildningskontoret har fått frågor gällande hur avslutningsmiddagar, 
sommaravslutningar, skolavslutningar och andra tillställningar ska genomföras  
under coronapandemin. Den här rutinen ska fungera som ett praktiskt stöd till 
rektorer och andra funktioner som ansvarar för att organisera 
avslutningsmiddagar, sommaravslutningar, skolavslutningar och andra 
tillställningar. Rutinen ska även fungera som stöd för att besvara eventuella frågor 
från medarbetare, elever och vårdnadshavare.   

Avslutningar får genomföras om förskolan och skolan följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridning.  

Följande rekommendationer ska följas:  

• Barn, elever eller medarbetare som känner av något symtom ska inte 
delta i tillställningarna, även om det bara gäller en förkylning eller 
andra milda symtom. 

• Riskgrupper ska skyddas extra noga.  

• Det ska finnas tillgång till vatten och tvål, alternativt handsprit, för 
barn, elever och medarbetare. 

Avslutningsmiddag i årskurser 6 och 9  
Avslutingsmiddagar för årskurser 6 och 9 får genomföras om verksamheten följer 
samtliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
 
Detta innebär att avslutningsmiddagar får genomföras klassvis. Dukning ska 
anpassas till rekommendationerna avseende fysiskt avstånd och med 
bordsservering. Även medarbetare kan bjudas in men det totala antalet närvarande 
på avslutningsmiddagen får inte överstiga 50 personer. 
 

Sommaravslutningar i förskolan och skolavslutningar i grundskolan  
Sommaravslutningar i förskolan och skolavslutning i grundskolan som samlar alla 
barn eller elever vid samma tillfälle och på samma plats får inte genomföras under 
den rådande samhällssituationen. Barns och elevers vårdnadshavare, deras 
anhöriga eller andra utomstående får inte bjudas in till sommar- eller 
skolavslutningarna.   
 
Detta innebär att sommaravslutningar i förskolan får genomföras avdelningsvis. 
Skolavslutningar får genomföras klassvis. Rektor beslutar om var och hur 
sommaravslutning/skolavslutning organiseras. 
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Avslutningar och avtackningar riktade till medarbetare  
Avslutningsaktiviteter med personal får genomföras om verksamheten följer 
samtliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som har beskrivits ovan.  
 
Använd Folkhälsomyndighetens checklista som stöd för att säkerställa att du inte 
planerar för något som bidrar till ökad smittspridning.  

Norrköpings kommun bevakar utveckling av coronapandemin  
Norrköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra statliga 
myndigheters rekommendationer vad gäller minimering av smittspridning. Dessa 
rekommendationer kan komma att ändras under de kommande veckorna, vilket 
kan föranledda att Norrköpings kommun anpassar den här rutinen därefter. 
 
Bilaga  
Folkhälsomyndighetens Riskbedömning av evenemang och sammankomster med 
anledning av covid-19.   
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