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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Corona/covid-19 

Information till vårdnadshavare med barn i årskurs 3 på Råsunda skola  

Distansundervisning den 1 april samt stängd fritidsverksamhet för 

årskurs 3 från och med den 31 mars till och med den 7 april 

 

Årskurs 3 på Råsunda skola har drabbats av utbredd smittspridning bland 

elever till följd av covid -19. För att bryta smittkedjor har Smittskydd 

Stockholm därför rekommenderat delvis stängning av Råsunda skola för elever 

i årskurs 3.  

Mot bakgrund av detta kommer skolnämndens ordförande fatta beslut om 

distansundervisning och stängd fritidsverksamhet för årskurs 3 från och med 

den 31 mars till och med den 7 april.  

Med anledning av att det är påsklov nästa vecka innebär detta i praktiken 

distansundervisning en dag (i morgon den 1 april) och stängd fritidsverksamhet 

fyra dagar (den 31 mars samt den 1, 6 och 7 april).  

Vad händer nu? 

Idag, den 31 mars, slutar eleverna efter sista lektionen, det vill säga ingen 

fritidsverksamhet i dag. SMS om detta har idag skickats till vårdnadshavare 

under förmiddagen. Fritidspersonal finns på plats för de elever vars 

vårdnadshavare inte kan lösa omsorgen med så kort varsel. 

Eleverna får idag med sig material och uppgifter av sin lärare som ska göras 

hemma i morgon. Elever som inte är i skolan idag, och därmed inte kan ta hem 

uppgifter, kommer i efterhand att få hjälp att ta igen missad undervisning. 

Lunch 

I morgon den 1 april kan alla elever som har distansundervisning hämta 

matlåda på skolan klockan 10.30-12.30. 

Uthämtning sker vid skolans kök, via dörr på baksidan vid vändplanen vid 

mellanstadiet. Observera att utlämning sker utomhus. 
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Vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet 

Vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet kan, under vissa 

förutsättningar, erbjudas omsorg under ovanstående period. Du har bara rätt 

till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det 

finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet 

ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.  

Om ditt barn utifrån ovanstående behöver omsorg under den aktuella perioden 

ber vi dig omgående kontakta Paulina.Pastene-Skaneby@solna.se. I mailet ska 

du ange vilka tider du behöver omsorg för ditt barn för var och en av dagarna 

den 1, 6 och 7 april (tre dagar). Vänligen kontakta oss omgående om du har 

behov av omsorg någon av dessa tre dagar så att vi kan planera verksamheten.  

Läs mer om reglerna om rätt till omsorg för vårdnadshavare som arbetar inom 

samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 

verksamhet 

Informationsblad till vårdnadshavare 

Viktigt 

Om ditt barn insjuknar i covid-19 är det viktigt att du meddelar skolan 

omgående (Paulina.Pastene-Skaneby@solna.se). Detta för att vi ska kunna 

medverka till smittspårning i enlighet med smittskyddslagen samt att vi 

behöver ha en bild över det totala smittläget på skolan. Vi behöver veta när 

symtomen uppstod och när ditt barn senast var i skolan. 

Vi vill också påminna om att alla i ett hushåll rekommenderas att vara hemma 

från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19. När någon har 

covid-19 ska alla som bor i det hushållet stanna hemma i en vecka efter 

provtagningsdatumet samt ta ett prov på dag 5, se Region Stockholms 

rekommendationer >> 

 

Med vänlig hälsning, 

Lena Lundström, skolchef 
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