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Hej på er, 

 

Hoppas att ni alla, inklusive våra barn och elever, har haft en bra vecka. Här kommer lite information med 

anknytning till Corona-läget. 

 

Vi kan konstatera att fler vuxna samlas i kapprummen vid lämning och hämtning, även om barnen lämnas och 

hämtas utomhus. Detta då man vill hämta kläder etc i kapprummen. Tänk på att hålla avstånd om ni behöver 

hämta något inomhus och är det redan flera vuxna i tex kapprummet så uppmanar vi er att vänta tills någon har 

gått ut. Detta gäller även vid lämning och hämtning i skolorna. 

 

Inom Knivsta kommuns verksamheter agerar vi kontinuerligt för att begränsa risken för smittspridning. Det finns 

goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet, vilket 

bland annat innebär att barn, elever och personal alltid ska vara hemma vid minsta sjukdomssymtom. I vårt 

arbete rörande Coronafrågor så lägger vi ganska mycket tid och samordning på att hitta bästa lösningarna och på 

att hitta en balans i vad vi bör informera om. Vår målsättning är att vara transparanta men med hänsyn tagen till 

individen, vilket innebär att vi alltid informerar berörda. Vi berörde detta i förra veckans informationsbrev 

utifrån beslut i Uppsala kommun och har nu beslutat att agera på motsvarande sätt. 

 

Vi förstår att ni som vårdnadshavare kan uppleva en frustration i de fall som personal i våra förskolor och skolor 

hör av sig till er i syfte att ni måste hämta hem era barn då de visar sjukdomssymtom, om än milda sådana. Ingen 

vill ”skicka hem” barn eller elever och det är stundtals svåra avvägningar som personalen måste göra och gör. Vi 

har full tillit till att detta görs med klokskap, i syfte att minska risken för smittspridning samt i enlighet med 

rekommendationerna. Hoppas att ni alla har förståelse för detta och att vi alla tillsammans fortsätter att bidra till 

minskad smittspridning. 

 

Passar på och önskar er en trevlig helg! 

 

Hans Åhnberg, skolchef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola” 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/

