Mall för anmälan till Arbetsmiljöverket och/eller
Skolinspektionen
Brevet ska anpassas till de bristerna som du uppmärksammar i just
din skola
Du är välkommen att använda nedanstående brev som en mall eller
inspiration.

Stad, datum
Jag vill härmed anmäla x-skola i ...(stad, län) till ...(instans) för missförhållande och
vanvård av elever och personal då skolan inte följer skollagen (som hänvisar till
arbetsmiljölagen) gällande Arbetsmiljöverkets rekommendationer för att bromsa
spridning av covid 19.
Bristerna är följande:
•

Klasserna vädras inte enligt rekommendationerna, under och efter varje
lektion.

•

Ventilationssystem har inte anpassats till de nya omständigheterna och då
skollokalerna är för små i förhållande till antal elever/ personal som vistas där
samtidigt.

•

Omöjligt för elever och personal att hålla avstånd till varandra i både kapprum
och skolans lokaler.

•

Idrott genomförs inomhus och det bedrivs fortfarande aktiviteter där eleverna
har närkontakt med varandra, utan hänsyn till rekommendationerna.

•

Skolans ledning har uttalat att de inte har insyn i idrottssalens städrutiner då
annan aktör ansvarar för detta.

•

Idrottshallen ägs av kommunal verksamhet som ansvarar för städning. Det
finns ingen kommunikation om detta enheterna emellan enligt ledningen.

•

Det finns inte något synligt skriftligt protokoll om desinficerings av
idrottsredskap/ utrustning samt städning med tid, datum och signatur på när
städning utfördes för samtliga att ta del av.

•

Klasser och elever har inga fasta platser i matsalen utan byter plats vid varje
tillfälle. Årskurser beblandas i matsalen under måltiderna.

•

Eleverna tar bestick, glas och tallrikar i gemensam behållare/utrymmen och
använder samma bestick vid självservering av matbuffén.

•

Barngrupper har inte minskats och eleverna sitter tätt intill varandra i
skollokaler.

•

Fritids/ resurspersonal går mellan klasser och fritidsverksamhet för att hjälpa
till där det behövs, vilket ökar risken för smitta.

•

Personal täcker för varandra om någon blir sjuk.

•

Skolan anpassar inte möjlighet för infektionskänsliga och sjuka elever att få
följa med i skolarbetet hemifrån vid långtidsfrånvaro pga. sjukdom, vilket
medför högre arbetsbelastning för lärarna samt att eleverna riskera att
komma efter i sin utbildning.

•

Skolan bedriver musik med hela grupper i liten lokal med dålig ventilation,
utan vädring, och låter eleverna sitta tätt bredvid varandra medan de sjunger
vilket ökar smittrisken eleverna emellan.

•

Skolan saknar utförlig riskbedömningsplan med regelbunden revidering och
systematiskt arbete kring denna i samverkan med fackförbund, personal och
vårdnadshavare.

•

Det saknas riskbedömning kring hög frånvaro av elever och personal samt
hur skolan har tänkt hantera detta.

•

Det saknas riskbedömning kring att ha för många elever i små lokaler utan
bra vädringsmöjligheter.

•

Det saknas utförlig riskbedömning kring att föräldrar som testat positiv för
covid-19 får lämna sina barn i skolan.

•

Huvudmannen och smittskyddsenheten har inte svarat då det har skrivits till
dem för att påpeka/ ifrågasätta dessa brister.

Bristerna strider mot skollagen då alla elever och personal har rätt att tillförsäkras en
trygg och säker arbetsmiljö.
Alla elever har även rätt till en kvalitativ utbildning. Om eleverna inte har möjligheten
att delta pga exempelvis långtidsfrånvaro i enlighet med FHMs rekommendationer är
det skolans plikt att anpassa utbildningen utefter elevernas egna förutsättningar.
Att rekommendationerna inte efterföljs i största möjliga mån, att skolan inte gör en
adekvat riskbedömningsplan och försäkrar att alla som vistas där har en trygg och
säker arbetsmiljö strider mot skollagen samt arbetsmiljölagen.
Att ingen utförlig riskbedömning görs för de elever som missar delar av sin
utbildning pga långtidsfrånvaro i enlighet med FHMs rekommendationer är under all
kritik och även det olagligt.
Skolinspektionen (instans) uppmanas att undersöka detta samt att se till att skolan
åtgärdar dessa allvarliga brister snarast.
Tacksam för återkoppling,
Namn

