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Information med anledning av Covid-19  

I detta brev finner du information om hur Sätergläntan anpassar verksamheten för 

att minska smittspridningen av Covid-19 under sommaren. Det är viktigt att du läser 

igenom denna information noggrant.  

 

Säkerhetsåtgärder 

Sätergläntan följer de rekommendationer som gäller för vuxenutbildning, enligt 

riktlinjer från Myndigheten för Yrkeshögskolan som utövar tillsyn över vår 

verksamhet. Rekommendationerna för att undvika smittspridning är i stort sett 

desamma som för privatpersoner, men skiljer sig litegrann. Till exempel finns inte 

begränsningen på 8 personer i en grupp eftersom vuxenutbildning klassas som 

arbetsplatser.  

Såhär arbetar vi för att minska smittspridningen: 

Våra lokaler är rymliga och vi möblerar så att det går att hålla bra avstånd till 

varandra under kursens gång.  

Vi schemalägger alla gemensamma måltider för att undvika trängsel i matsalen. 

Kursledaren och kursdeltagarna kommer överens om vilken eventuell 

skyddsutrustning som skall användas av ledaren så att alla känner sig trygga, 

exempelvis visir och/eller munskydd. Deltagare ansvarar själva för att ta med den 

eventuella skyddsutrustning som de vill använda.  

Vi är mycket noggranna med handhygien och tillhandahåller handsprit i alla lokaler.  

Vi är alla uppmärksamma på sjukdomssymptom och ber alla att stanna hemma även 

om man bara känner sig lite sjuk eller hängig, eller om du nyligen träffat någon som 

blivit sjuk.  

Om du får luftvägssymptom eller insjuknar i misstänkt Covid-19 på plats, kontakta 

alltid 1177 för sjukvårdsrådgivning. Stanna på ditt rum i väntan på hemresa.  

På Sätergläntan gör vi allt vi kan för att minska smittspridningen så att det blir tryggt 

och säkert för alla. Därför är det viktigt att du som deltagare också tar personligt 

ansvar och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel när det 

gäller att planera din resa och säkerställa att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om 

du skulle få symptom. Det är viktigt att du själv tar ställning till om du vill medverka 

i kursen under dessa förutsättningar.  
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Välkomstbrev med mer information om kursen samt faktura på resterande kursavgift 

och eventuellt boende kommer att börja skickas ut under vecka 18 och kommande 

veckor.  

 

Om du vill avboka din plats 

Sätergläntan har inga särskilda avbokningsregler med anledning av Covid-19. Vi 

rekommenderar att du läser igenom avbokningsreglerna så att du är införstådd med 

vad som gäller om du behöver avboka din plats. Avbokningsreglerna har du 

accepterat i samband med anmälan.  

Läs mer på vår hemsida: www.saterglantan.se/personuppgifter-och-villkor/ 

I korthet gäller att avbokning måste ske senast 30 dagar före kursstart för att 

återbetalning av kursavgift samt kostnader för eventuellt boende skall kunna göras.  

Vid avbokning på grund av sjukdom (även misstänkt eller konstaterad Covid-19) 

måste läkarintyg skickas in för att eventuell återbetalning av kursavgiften ska ske.  

Anmälningsavgiften återbetalas ej.  

Om kursen du anmält dig till måste ställas in meddelar vi dig så fort som möjligt om 

detta. Då kan alla avgifter inkl. anmälningsavgiften återbetalas.  

 

Butiken på Sätergläntan 

Tyvärr måste vi meddela att slöjdbutiken på Sätergläntan, som drevs av Leksands 

hemslöjd, fick lov att stänga i slutet av förra sommaren i sviterna efter Covid-19. 

Detta innebär att vi under sommaren 2021 inte kommer att kunna erbjuda 

försäljning av redskap och material.  

I kursinformationen som kommer med ditt välkomstbrev finns en lista på vilka 

redskap och material du behöver ha med dig. Ofta har kursledaren med sig 

specialmaterial som du kan köpa på plats. Har du några frågor om redskap och 

material så kontakta gärna kursledaren, vars kontaktuppgifter du finner i 

kursinformationen. 

Förhoppningsvis kommer vi kunna erbjuda någon typ av enklare butik eller galleri 

under sommaren, men detta är ännu inte klart.  

Med önskan om en trevlig vår och att vi ses i sommar!  

Vänliga hälsningar 

Sätergläntan  
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