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Pressmeddelande  

Distansundervisning vecka 9 i Tingsryds kommun 
Efter rekommendation från länets smittskyddsläkare införs distansundervisning 
på Tingsryd kommuns högstadieskolor under vecka 9. 
Med anledning av att sportlovet kan innebära nya kontakter med risk för ökad smitt-
spridning, rekommenderar smittskyddsläkaren i Kronoberg att gymnasieskolor och hög-
stadieskolor i länet i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning 
veckan efter sportlovet något som Tingsryds kommun följer. 
 

- Vi är i ett skarp läge! Smittspridningen ökar enligt Folkhälsomyndigheten och vi 
har också smittspridning inom bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun, och 
för att förhindra att ytterligare smittspridning ska ske, särskilt efter sportlovet, 
inför vi distansundervisning, säger Patrik Grimmesjö, bildningschef i Tingsryd. 
 

I Tingsryds kommun innebär det följande: 
Årskurs 7-9 på Dackeskolan kommer att ha distansundervisning under vecka 9. 
Wasaskolan inför distansundervisning för samtliga årskurser under vecka 9. 
 

• Information har skickats ut till elever och vårdnadshavare via verksamhetens 
olika kanaler. 

• Beslutet gäller en vecka. Därefter ska både gymnasiet och högstadiet förhopp-
ningsvis kunna återgå till undervisning enligt tidigare planering med växelvis 
när/distansundervisning. Nytt beslutas torsdag vecka 9.  

• Vuxenutbildningen och gymnasiet pausar all form av APL under samma period 
för att minska kontaktytorna. 

• Fritidsgårdarna i kommunen håller stängd under kommande vecka för högstadiet 
och gymnasiet. 

 
För att minska de allmänna kontakterna efter sportlovet rekommenderar länets smitt-
skyddsläkare även att ungdomar i samma åldersgrupp som berörs av distansundervis-
ning, avstår från idrottsträningar inomhus. Därför kommer Tingsryds kommun att under 
vecka 9 stänga de kommunala idrottshallarna för ungdomar födda 2007 och tidigare. 
Information skickas ut till föreningar och avbokning av tider kommer att ske. 
Du kan ta del av smittskyddsläkarens rekommendationer på Region Kronobergs webb-
plats: 
Region Kronoberg - Utökad distansundervisning veckan efter sportlovet 
 
Tingsryds kommun uppmanar privata arrangörer och ägare till olika träningslokaler att 
även de pausar sina verksamheter under vecka 9. 
För mer information kontakta: 

Patrik Grimmesjö 
Bildningschef 
patrik.grimmesjo@tingsryd.se 
Telefon: 0477-444 01 
 

Kenth Axelsson 
Fritidssamordnare 
kenth.axelsson@tingsryd.se 
Telefon: 0477-44161 
 

https://www.regionkronoberg.se/nyheter/utokad-distansundervisning-veckan-efter-sportlovet/
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