Information till vårdnadshavare i kommunala förskolor och skolor i Knivsta kommun
Vi har fortsatt stor frånvaro av både barn, elever och personal även om närvaron är något
högre nu än under förra veckan. Det är vi glada för! Vill också passa på att tacka alla för den
förståelse som vi dagligen möter rörande situationen i våra verksamheter.
Fortsatt följer vi givetvis rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att
barn, elev och vuxen är hemma vid lindriga symtom som exempelvis halsont och snuva. Just
nu får vi många frågor angående pollen och astma samt om barn, elever och personal ska
behöva vara hemma på grund av detta. Frågeställningen är väldigt relevant och vi behöver få
en klarhet i hur vi ska göra med gränsdragningen rörande detta. Därför samordnar vi den här
frågan inom länet och återkommer med hur vi ska förhålla oss till den så fort som möjligt.
Skolverket har idag fattat beslut om att under perioden 30 mars – 30 juni (2020) ställa in
samtliga nationella prov i samtliga skolformer. Orsaken till detta är att många skolor just nu
är hårt ansträngda. I den här situationen skulle ett genomförande av de nationella proven en
för stor belastning. En annan orsak är att i en situation när de nationella proven inte kan att
genomföras som avsett, ger de ett sämre stöd för en likvärdig bedömning. Läs gärna mer om
detta här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---reglerfor-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg

Vi vill passa på att tacka er alla som har svarat på enkäterna och ni som ännu inte hunnit
göra det så går det bra att göra det fortfarande. Enkäterna som det gäller är följande:
 Förutsättningar att bedriva fjärr- och distansundervisning (besvaras av
vårdnadshavare med elever i grundskolan):
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a6289b41ac0c
 Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner (besvaras enkom av de med sådan
funktion med barn/elever i förskolan och grundskolan F-6):
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=361feb679423
Gällande de fristående verksamheterna så kommer de själva att ta in eftersökt information.
De har tillgång till samma frågor som vi har i våra enkäter.
Vi hoppas förstås att vi snart kan återgå till det normala.
Hans Åhnberg, skolchef
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola”
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