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Hej på er, 
 
Vi har full respekt för att det kan finnas en oro att bli utsatt för smitta, framför allt hos de 
familjer där någon ingår i riskgruppen. Då elever som är symtomfria är hemma från skolan 
på grund av att det finns oro för smittspridning till elev eller vårdnadshavare, så behöver 
dock vårdnadshavare inkomma med läkarintyg till skolan som stärker elevens frånvaro. 
Hoppas på förståelse för detta. 
 
Vi informerade i brevet 21 april om att vi på grund av Corona har gjort vissa förändringar i 
våra rutiner rörande övergången från förskola till förskoleklass. I samband med detta har vi 
fått några synpunkter på att de blivande förskoleklasseleverna inte får träffa sin blivande 
förskoleklasslärare och ej heller besöka det nya klassrummet i verkligheten. Vi vill här 
tydliggöra att justeringarna som vi har gjort huvudsak handlar om gruppaktiviteterna.  
 
Därmed vill vi här komplettera informationen med att om det hos enskilda barn finns behov 
av att träffa sin kommande förskoleklasslärare och detta i exempelvis klassrummet så 
kommer respektive skola försöka lösa detta antingen nu under vårterminen eller i augusti 
innan skolstarten. Om det behovet finns så behöver du som vårdnadshavare informera 
nuvarande förskola om det, som i sin tur kontaktar aktuell skola. Mer information om 
övergångarna kommer ut från respektive rektor under vecka 20. 
 
Med förra informationsbrevet medsände vi ett informationsblad från MSB, där det bland 
annat framgår att ni som vårdnadshavare med samhällsviktig funktion kommer att få 
möjlighet att anmäla behov av omsorg. Vi har ett verktyg för detta och vid en eventuell 
stängning av förskolor och skolor kommer det att skickas ut en länk som leder till verktyget 
och därmed till anmälan av omsorgsbehov. Mer information om detta kommer vid en 
eventuell stängning. 
 
Överlag så har vi en större närvaro av såväl barn/elever som personal, även om situationen 
på några av våra enheter är fortsatt ansträngd. Vi ser att personalen jobbar aktivt med att 
hitta flexibla lösningar för att lösa uppdraget och att i detta görs det ett fantastiskt jobb. 
 
Hans Åhnberg, skolchef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Andrae Johansson 
Verksamhetschef grundskola 
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