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Till vårdnadshavare med barn i förskolan och grundskolan i Knivsta kommun
Knivstas kommunala förskolor och grundskolor håller fortsatt öppet. På många
förskolor och skolor är det en hel del barn, elever och medarbetare som är
frånvarande, men vi försöker att göra det bästa möjliga utifrån förutsättningarna.
Givetvis försöker vi anlita vikarier, men det är ibland svårt. Fortsatt viktigt att frånvaro
anmäls och meddela gärna hur många dagar frånvaron blir om ni som
vårdnadshavare vet det.

Som vi skrev i gårdagens utskick arbetar vi med att planera inför en eventuell
stängning av grundskolor och förskolor, om sådana direktiv kommer. Vi har nu tagit
fram en handlingsplan för hur vi ska agera i händelse av ett nationellt beslut om att
stänga förskolor/grundskolor och där vi ska erbjuda omsorg för de barn och elever
vars vårdnadshavare har samhällsviktiga funktioner. Vilka som omfattas av den här
definitionen utreds nu på nationell nivå och vi förbereder oss på regional och
kommunal nivå för att kunna hantera detta.

Vi planerar även för möjligheten att bedriva distansundervisning på högstadiet, om
det blir en del i direktiven.
Information till dig som har ”15-timmarsbarn” i förskolan
Om det skulle uppstå en situation då vi på en eller flera förskolor inte har tillräckligt
med personal på plats för att kunna upprätthålla en bra och säker verksamhet med
hänsyn till arbetsmiljön, kommer verksamhetschef förskola att besluta att 15timmarsbarnen stannar hemma. Information om det kommer då gå ut från förskolan
till berörda vårdnadshavare.

Vi fortsätter att återkommer så fort vi har mer information.
Hans Åhnberg, skolchef
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola
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