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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i Solna stads kommunala
förskolor
Tidigare i veckan skickade vi ut information om att barn till föräldralediga vårdnadshavare,
med anledning av den rådande pandemin, erbjuds 15 timmars förskoleverksamhet per vecka
(3 timmar per dag) under perioden 17 augusti till 30 september. Lämning 08.00-09.00,
hämtning 11.00-12.00.
Flera föräldralediga har därefter hört av sig och framfört önskemål om att kunna fördela de
15 timmarna på ett annat sätt, vissa för att få vardagen att gå ihop och vissa för att de
upplever att deras barn skulle må bättre av det. Vi har därför beslutat att under den aktuella
perioden, 17 augusti till 30 september, erbjuda en alternativ förläggning av tiden som innebär
5 timmar per dag tisdag, onsdag och torsdag. Lämning 08.00-09.00, hämtning 13.00-14.00.
Ditt barns tider, utifrån de två alternativ som förskolan erbjuder (3 timmar per dag måndagfredag alternativt 5 timmar per dag tisdag-torsdag), ska registreras i Infomentor. Vänligen
meddela även berörd personal på förskolan om du gör ändringar i schemat med anledning av
dagens beslut. Eftersom det är mindre än två veckor tills starten av denna period går det bra
att registrera med kortare framhållning än två veckor fram i tiden vilket vanligen gäller. För
att kunna registrera i tid och för att förskolan ska kunna planera för en så bra verksamhet
som möjligt ber vi dig ta beslut om vilket av de två alternativen som passar dig bäst och
registrera detta i Infomentor senast den 14 augusti. Information om hur du kommer igång
och registrerar tidsschema i Infomentor hittar du på https://www.solna.se/infomentorforskola.
Föräldralediga som önskar utökad tid i förskolan kan ansöka om dispens via stadens e-tjänst
Utökad närvarotid förskola - ansökan.
Vi hoppas att detta underlättar för några av er under de rådande omständigheterna.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman, förvaltningschef
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