Hej på er,
Vi hoppas att ni alla har haft ett par sköna påskdagar och att ni har hållit er friska.
I våra verksamheter kan vi se att närvaron av såväl barn, elever som personal har ökat något jämfört
med innan påskhelgen, vilket vi förstås är glada över. Vill här passa på att påminna om att om man
som barn/elev är symtomfri så kan barnet vara i förskolan och eleven ska vara i skolan då skolplikten
fortfarande gäller. Omvänt gäller givetvis fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket
innebär följande: ”För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara
uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla
sig hemma.
Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och
ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig
sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.” Se myndighetens
sida för mer information där ovanstående citat är ifrån:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
Som vi tidigare har informerat er om så har vi i så stor utsträckning som möjligt förberett oss för en
eventuell stängning av våra förskolor och skolor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu
kommit med en checklista som ska vara en hjälp för oss i kommunerna inför och i samband med en
eventuell stängning av förskolor och skolor. I huvudsak handlar det om att vi vid en stängning ska
erbjuda omsorg till barn/elever där ensamstående eller båda vårdnadshavarna har en samhällsviktig
funktion eller då barnet/eleven bedöms ha behov av omsorg i form av särskilt stöd.
Vi kommer att återkomma med mer information till er rörande detta, men här finns checklistan för
er som redan nu vill ta en titt på den:
https://skr.se/download/18.562d25f8171586662218ec2/1586361920126/Checklista-infor-stangningav-skolverksamhet.pdf. Observera att det i dagsläget inte finns något beslut om att stänga vare sig
förskola eller grundskola.

Vi återkommer som vanligt med mer information när den finns och slutligen hoppas vi att ni alla får
vara friska.

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