Knivsta 9 april 2020
Info till samtliga vårdnadshavare i Knivsta kommuns förskolor och skolor
Hoppas att ni har en bra vecka och att våra påsklovsfirande elever passar på att njuta lite extra
av våren.
Då vi har fått frågor angående ett äldreboende i Västra Ängby, vill vi informera om att det i
Knivsta nu finns ett nybyggt äldreboende, Villa Ängby, som tillfälligt ställer om
verksamheten till att bli ett akutboende för äldre där enstaka boende smittats med covid-19.
Villa Ängby är ett privat boende som etablerats i Knivsta av Vardaga AB. Vi har varit i
kontakt med verksamhetsansvarig för att informera oss om boendets verksamhet och
förutsättningar. Vi för också dialog om hur vi kan sätta barnens säkerhet i första rummet och
säkerställa att de inte utsätts för smitta. Information går ut till förskolorna i Knivsta, för att
bland personalen skapa kännedom om boendet och dess nuvarande verksamhet. Vi
upprätthåller förstås våra ordinarie säkerhetsrutiner där vi systematiskt kartlägger och vidtar
åtgärder inför eventuella risker som kan uppstå i vardagen. Vi har nu också etablerat kontakt
med Villa Ängby så att dialog underlättas om behov skulle uppstå.
Uppsala kommun kommer eventuellt att lägga in en skoldag för elever i grundskolan 30 april
och detta bland annat för att minska risken för att elever ska vara i stora samlingar i samband
med Valborgsfirandet. Vi kommer i Knivsta inte att lägga in en skoldag under Valborg, utan
vi följer fortsatt de läsårstider som gäller. Vi har inte samma utmaningar som Uppsala har i
samband med Valborg, men det brukar vara många ungdomar från Knivsta som beger sig till
Uppsala den här dagen. Därför vill vi i all välmening skicka med en uppmaning till er att prata
med era ungdomar om vad de ska göra under Valborg.
Vi får frågor rörande avgifter kopplade till barnomsorg och fritids i samband med såväl
permitteringar som uppsägningar. I nuläget för vi en dialog inom länet och vi avvaktar ännu
så länge nationella riktlinjer. I praktiken innebär det att man har kvar sin förskole/fritidshemsplats vid permittering och eventuell uppsägning på grund av corona. Vi
återkommer med mer information när det finns.
Vi önskar alla en Glad Påsk!
Hans Åhnberg, skolchef
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola
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