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Hej på er, 

 

Vi hoppas att ni alla har haft en härlig sommar och att ni har fått vara friska. Verksamheterna i förskola och 

skola drar nu igång igen och vi har för avsikt att fortsätta informera er om läget kopplat till Corona. 

 

Vi kommer att fortsätta vårt interna arbete med att dagligen följa upp närvaro av barn, elever och personal i våra 

verksamheter. Vi kommer också fortsätta att bevaka information från såväl myndigheter som tex 

Folkhälsomyndigheten, smittskyddsenhet och Skolverket som från andra kommuner och regioner. Givetvis följer 

vi fortsättningsvis de rekommendationer som finns. 

 

Just nu ser vi över befintliga rutiner, planerar och genomför åtgärder som ska minska risk för smittspridning. 

Exempelvis ser verksamheterna över hur introduktion av nya barn och elever ska gå till, vilket respektive 

verksamhet kommer att informera om. 

 

Vi vill påminna om följande som fortfarande gäller: 

 Barn/elever/personal som har symtom ska stanna hemma fram till symptomfrihet och två dagar 

ytterligare.  

 Personal på förskola/skola kan på plats säga nej till att barnet/eleven lämnas, om personalen bedömer att 

barnet/eleven har något symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som 

halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta 

och svårigheter att andas.  

 Förskola/skola kan kontakta vårdnadshavare snabbare än vanligt för att be vårdnadshavare att hämta 

barnet/eleven, om barnet/eleven visar något symtom som kan förekomma vid covid-19. 
 Barn/elev som har sjuka syskon får/ska gå till förskola/skola om de inte har symtom. 

 Barn/elev som har sjuka vårdnadshavare får/ska gå till förskola/skola om de inte har symtom. 

 På förskola/skola tar vi ansvar genom noggrann handhygien, utökad utevistelse och social distansering, i 

den mån det är möjligt.  

 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan ni bland annat ta del av befintlig kunskap rörande barn, unga och 

Covid-19. Här finns ju också möjlighet att ta del av myndighetens rekommendationer. 

 

Tillsammans fortsätter vi att arbeta för minskad spridning. 

 

Vi vill slutligen passa på att önska er alla välkomna till ett nytt spännande läsår 

 

Hans Åhnberg, skolchef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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