Utbildningsförvaltningen 2020-11-04

Ökad smittspridning
Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige, liksom i omvärlden. Vi har också ett ökat
antal fall i utbildningsförvaltningens verksamheter, i ett flertal fall handlar det om
personal.

Ansträngd situation
Situationen är mycket ansträngd i våra verksamheter just nu. Vår strävan är att hålla
igång alla verksamheter så länge som det är möjligt. På vissa av våra enheter har vi en
hög frånvaro bland personal och det innebär att era barn/ungdomar får möta annan
personal.
Vi är tacksamma för alla som inte utnyttjar förskola och fritidsverksamhet om det inte
behövs. Du som väljer att hålla ditt barn hemma behåller din plats, men det finns inget
beslut om avgiftsreducering.
När det uppstår fall av smitta har vi inte rätt att lämna ut uppgifter om vem som är
smittad, om vi inte får samtycke av den berörde eller i förekommande fall av
vårdnadshavare, oavsett om det handlar om personal eller barn/elever. Det är självklart
att andra på enheten önskar information om vem som är smittad, och därför ska vi vid
varje fall där någon blivit smittad, undersöka om vi kan få samtycke till att ge denna
information. I annat fall kan endast information ges om att någon på enheten blivit
smittad.

Flera åtgärder
Flera av de åtgärder där vi nu skärper vår hållning berör i första hand vårt interna arbete.
Jag vill dock på några områden vädja om samarbete och förståelse för våra åtgärder:
•
•

•
•

Vi ska ytterligare försöka begränsa besökare till våra enheter. Förskolor, förskoleklass
och fritidshem ser över anvisningarna för hämtning och lämning. Besök i lokalerna
ska normalt endast tillåtas vid inskolning av barn.
Vi ska också försöka upprätthålla så mycket som möjligt av kontakter med
vårdnadshavare och andra genom telefon, e-post eller digitala möten. Vi vädjar till
vårdnadshavare att komma överens med skolan om lämpliga former för kontakter, t ex
utvecklingssamtal.
Formerna för hälsosamtal med skolsköterska ses över.
Formerna för idrottsundervisningen ses över, då omklädningsrum har konstaterats vara
en källa för smittspridning.

•

Studiehandledningen ställs om så att handledarna håller sig på en skola, också detta för
att förhindra smittspridning mellan skolor.

•

Modersmålsundervisning ställs in kommande vecka för att sedan ske på distans till
och med v 50.

Vi kommer att följa utvecklingen för att eventuellt begränsa eller ställa in verksamheter.
Verksamheter i förskolan, grundskolan, fritidshem, gymnasieskola och särskola kommer med
nuvarande förutsättningar att kunna stängas först om det inte är möjligt att hålla igång
verksamheten på grund av smittspridning eller personalfrånvaro.
Vi vill passa på att påminna om de regler som gäller vid smitta i familjen. För gymnasieelever
och komvuxelever gäller att de ska stanna hemma om smitta finns i familjen. För barn i
förskolan och elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola gäller att man ska gå
till skolan som vanligt.
Var rädda om er och varandra!

Roger Johansson
utbildningschef
Om ni vill läsa mer rekommenderar vi läsning på Folkhälsomyndighetens hemsida:
Skydda dig och andra – information till föräldrar
Skydda dig och andra – information till barn och unga

