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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i Solna stads kommunala
förskolor
I detta brev informerar vi om var barn- och utbildningsförvaltningen står utifrån det
rådande läget med spridningen av corona/covid-19 i förhållande till vår verksamhet inom
förskola.
Observera att läget kan ändras snabbt. Vi ber er därför att hålla er uppdaterade via
stadens hemsida solna.se.
Vi följer pandemins utveckling och dess påverkan på våra verksamheter och anpassar
åtgärderna löpande därefter.

Inför hösten råder stor osäkerhet kring pandemins effekter och hur situationen kommer att
utveckla sig. Stadens förskolor håller öppet och fortsätter samtidigt att utveckla beredskapen
för att ha möjlighet att snabbt ställa om och anpassa verksamheten till rådande situation. Det
är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av den information som förskolan och
förvaltningen skickar ut, det som publiceras på Infomentor samt på solna.se.
Nedan följer information om hur vi på förskolan anpassar oss till den rådande pandemin.
Man ska vara frisk och utan symtom när man är i förskolan.
Förskolans begränsade öppettider, 08.00-16.30, gäller till och med den 31 augusti. Från och
med den 1 september återgår förskolan till ordinarie öppettider, det vill säga 06.30-18.00.
Barn till föräldralediga vårdnadshavare erbjuds 15 timmars förskoleverksamhet per vecka
under perioden 17 augusti till 30 september. 3 timmar per dag måndag-fredag (lämning
08.00-09.00, hämtning 11.00-12.00) alternativt 5 timmar per dag tisdag-torsdag (lämning
08.00-09.00, hämtning 13.00-14.00). Föräldralediga som önskar utökad tid i förskolan kan
ansöka om dispens via stadens e-tjänst Utökad närvarotid förskola - ansökan.
Vi fortsätter att i möjligaste mån anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens olika
rekommendationer. Det innebär bland annat att vi undviker möten som samlar mycket folk
eller innebär många nya kontakter. Den typen av möten ersätts med till exempel digitala
lösningar och/eller information i skriftlig form. Vi undviker också aktiviteter där vi behöver
använda oss av kollektivtrafiken till förmån för aktiviteter i närområdet.
Detta kommer bland annat påverka hur förskolorna genomför inskolning för nya barn,
föräldramöten och utvecklingssamtal kommer att ske under andra former än vanligt,
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hämtning och lämning ska ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt och utflykter
kommer att ske i närområdet.
Förutsättningarna skiljer sig dock från förskola till förskola och därför kan lösningarna se lite
olika ut. Men även om allt inte är som vanligt med anledningen av pandemin, arbetar vi för
att hitta lösningar som blir bra för både barn, vårdnadshavare och personal.
Eftersom det finns en stor oro att trängseln i kollektivtrafiken ska öka i samband med
skolstarten uppmanar vi både vårdnadshavare och personal att använda andra färdmedel än
kollektivtrafik till och från förskolan om det är möjligt, till exempel gång eller cykel.
Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut. Vi ber er hjälpa oss att efterleva
myndigheternas riktlinjer genom att hålla sjuka barn hemma, lämna och hämta utomhus, och
prata med era barn om vikten av god handhygien och att hålla avstånd.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman, förvaltningschef

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket bland annat innebär att:

➢ För att få vistas på förskolan ska man vara helt frisk och inte uppvisa några symtom.
➢ Barn och personal ska stanna hemma vid symtom som feber, hosta och svårigheter att andas.
Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Vid sådana
symtom ska man stanna hemma och vid behov kontakta 1177 Vårdguiden.
➢ Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig
sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.
➢ Om ett barn insjuknar under dagen på förskolan kontaktas vårdnadshavare för hämtning av
barnet.
➢ Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
➢ Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Folkhälsomyndighetens fullständiga råd och information finns på www.folkhalsomyndigheten.se.

