Hej på er,
Nu när sommaren är här efter en vår präglad av Corona så har vi tittat tillbaka och
funderat över vad vi har gjort och vad vi kan ta med oss framåt. Kommunikation har
varit en viktig och stor del och detta redan från dag ett. Vi har dels kommunicerat
externt till er vårdnadshavare via Unikum och via knivsta.se. De fristående
verksamheterna har fått ta del av samma information. Vi har också kommunicerat
internt med såväl chefer som medarbetare. Vi har kommunicerat mycket då det är
vår tro att detta bidrar till en trygghet och ett lugn i såväl verksamheterna som i
hemmen. Vi tror också att vi har lyckats med detta, då förvaltningen har fått väldigt
lite frågor rörande Corona.
Det har även varit viktigt för oss att ligga steget före, exempelvis har vi planerat för
skolstängning med fjärr- och distansundervisning som en följd, måltidshantering samt
hur vi löser läroplansuppdraget vid stor personalfrånvaro.
Vidare har omvärldsbevakning varit en viktig del i arbetet med att ligga steget före.
Bevakningen har genomförts tillsammans med olika aktörer i både kommunen och i
länet/regionen. Våra rektorer har dagligen redovisat antal närvarande barn, elever
och personal samt huruvida situationen i verksamheten är hanterbar. Detta har
medfört att vi har haft en helhetsbild över situationen i alla våra verksamheter. Vi i
förvaltningsledningen har haft dagliga avstämningsmöten under den period som har
varit, men har nu dragit ner på dessa till två gånger i veckan i och med sommarlovet.
Corona har ju inneburit att vi har behövt hitta andra lösningar på olika aktiviteter, som
exempelvis möten, utvecklingssamtal och överlämning till förskoleklass. I det
sistnämnda har det i stället för skolbesök spelats in filmer för att ge en bild av den
nya skolan.
Vi vill tacka er för er stora förståelse under våren för att det i vissa sammanhang har
sett annorlunda ut i våra verksamheter.
Inför det här sommarlovet - som ju kommer bli annorlunda på flera sätt - vill vi tipsa
om de aktiviteter som Kultur och fritid i kommunen anordnar för barn och unga. Bland
annat har fritidsgården flyttat till Särstastugan vid Särstabadet. Stugan håller öppet
hela sommaren mellan 10 och 20 varje dag (utom midsommarafton och
midsommardagen) och här kan man låna kubb eller en fotboll, det anordnas
bingokvällar, grillkvällar och musikquiz. Vill man åka skridskor mitt i sommaren vill vi
tipsa om allmänhetens åkning i nyöppnade ishallen i CIK.
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Här finns information och ytterligare tips om aktiviteter:




Sommarlovsprogrammet för barn och unga finns på knivsta.se/sommarlov.
Appen Ung i Knivsta finns att ladda ner gratis. Här finns aktiviteter för unga,
mötesplatser och en massa annat kul. Tipsa gärna era unga om appen!
Från och med måndag eftermiddag den 15 juni kommer det också att finnas
en ny samlingssida med adressen knivsta.se/upplevknivsta. Här har
kommunen samlat information och tips om vad man kan uppleva, se och göra
i kommunen – sidan är riktad till alla åldrar.

Vi gör nu en paus under sommaren med våra informationsbrev till er, men om det
dyker upp något som vi behöver informera om så kommer vi givetvis att göra det.
Med detta hoppas vi att vi alla får en trevlig sommar och att vi alla får vara friska!

Hans Åhnberg, skolchef
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola
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