8 januari 2021

Välkommen tillbaka till förskola, skola och fritids!
Hoppas att du har haft en bra start på det nya året och kunnat njuta av vinterns goda
sidor tillsammans med ditt/dina barn.
Vi alla är fortfarande påverkade av coronapandemin och hjälps åt på olika sätt för att
minska smittspridningen. Ett steg för oss att bidra till minskad smittspridning i samhället
är att vi genomför undervisning för årskurs 7-9 samt vuxenutbildningen på distans,
åtminstone till och med fredag den 22 januari 2021. Dessa åtgärder vidtar vi på inrådan
av Smittskydd Västra Götaland. Vi följer utvecklingen noga och återkommer med besked
senast onsdag den 20 januari om hur undervisningen sker framöver för årskurs 7-9.
För elever i årskurs F-6 försöker vi att bedriva undervisning som vanligt, men vissa delar
blir annorlunda på grund av anpassningar för att minska risken för smittspridning.
Förutsättningarna ändras ständigt, därför lägger vi fortlöpande ut information om
förändringar på Infomentor – kom ihåg att dagligen gå in och titta om det har kommit
några nyheter.
Vi är tacksamma för att du tillsammans med alla andra vårdnadshavare hjälper oss att
minska risken för smittspridning och hoppas att vi så snart som möjligt kan lägga hela
vårt fokus på undervisningen istället. Hör gärna av dig till din rektor eller
skoladministratör om du undrar något.
God fortsättning på det nya året!
Med vänlig hälsning
Tommy Fock
Barn- och utbildningschef

Kontakt med dig som vårdnadshavare
Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig för oss, men under pågående pandemi
ser möten och kontakter annorlunda ut:
•
•
•

I första hand lämnar och hämtar du barn på förskola, skola och fritidshem
utomhus. Endast en vuxen lämnar och hämtar per tillfälle
Om lämning/hämtning måste ske inomhus stannar medföljande syskon som inte
går på förskolan eller skolan utanför (undantag små barn).
Möten och samtal sker i första hand via digitala lösningar eller telefon.

Infomentor
I vår lärplattform uppdaterar vi dig kontinuerligt kring vad som gäller på respektive skola
och för ditt barns klass. Det är viktigt att du tar del av informationen där. Därför
rekommenderar vi att du som har möjlighet väljer att ladda ner appen till din
mobiltelefon. Läs mer om Infomentor på www.svenljunga.se/infomentor

Svenljunga kommun . 512 80 Svenljunga
0325-180 00 . barnutbildning@svenljunga.se
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Coronapandemin
Prata gärna med ditt barn om pandemin. Nedan punkter kan vara till hjälp. Det finns en
mängd bra stödmaterial på BRIS webbplats och hos Folkhälsomyndigheten. Du kan även
uppmana ditt barn att ta kontakt med elevhälsan eller fältare vid oro eller frågor, mer
information finns på www.svenljunga.se/barnunga
Vi vidtar fortsatt åtgärder på förskola, skola och fritidshem för att minska risken för
smittspridning. Exempelvis fortsätter vi med åtgärder som strikta städrutiner som bland
annat innebär att ytdesinfektion sker ofta. Vi är mycket noggranna i hela personalen med
att stanna hemma vid minsta symptom.
Håll i. Pandemin är fortfarande det som bestämmer mycket av vår vardag, just nu är
belastningen på sjukvården oerhört hög. Vaccinering har alldeles nyss blivit påbörjat i
världen – men det dröjer än tills det är dags för oss, det första steget nu är att boende i
kommunens vård- och omsorgsboende kan börja få vaccinet under vecka 2. Det är viktigt
att vi alla har tålamod och fortsätter noggrant följer råd och restriktioner.
Håll avstånd. Prata med ditt barn om att försöka att hålla avstånd, exempelvis om att
komma på egna roliga sätt att hälsa på varandra istället för att kramas, såsom att krama
om sig själv och säga "Känn dig kramat".
Tvätta händerna. Prata med ditt barn om att det betyder att tvätta sina händer ofta
och noggrant, minst 20 sekunder, och att nå hela handen, alla fingrar och handlederna.
Ett uppskattat tips är att passa på att sjunga en liten melodi för att mäta tiden.
Förkylningssymptom? Stanna hemma! Detta gäller även vid minsta
förkylningssymptom. Om ditt barn uppvisar symptom hemma, men dessa är lindriga,
kontakta skolan för att se över möjlighet att delta i undervisningen digitalt. Om ditt barn
uppvisar symptom under skoldagen hör vi av oss till dig, barnet måste då hem. Om ditt
barn är för sjuk för att delta i undervisningen är det viktigt att du sjukanmäler till skolan.
Konstaterad covid-19. Även symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen
har covid-19. Om du håller ditt barn hemma på grund av konstaterad covid-19 antingen
hos barnet eller någon i hushållet ber vi dig informera skolan om detta. Skolan har ansvar
att hjälpa till med smittspårning. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer
om hur du ska göra om någon i familjen har fått symptom eller blivit sjuk.
Självklart råder sekretess och vi förmedlar aldrig några namn, klasser eller om det rör en
anställd eller ett barn när vi måste kommunicera ut information. Kontakta i första hand
skolsköterska via kommunens kontaktcenter på telefon 0325-180 00.
Kom ihåg att elevhälsan, förskolan och skolan INTE kan besvara hälsofrågor som berör
coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Kontakta
sjukvården via 1177 om du har frågor om virus, sjukdom och symtom. Om ditt barn har
andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som
gör medicinsk bedömning.

Förskola och fritidshem
Förskola och fritidshem är under dagen utomhus så mycket som möjligt. Det är viktigt att
ni vårdnadshavare är noggranna med att vara endast en vuxen vid varje lämnings/hämtningstillfälle. Detta är inte bara viktigt för vår personals skull, men också för att
hjälpa varandra som föräldrar att minimera onödiga kontakter. Vi uppskattar om du som
har barn med 15 timmars placering i förskolan i möjligaste mån håller ditt förskolebarn
hemma.
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