2020-03-20
SID 1 (2)

Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i grundskola i Solna stads
kommunala verksamheter
Med detta brev vill vi sammanfatta var barn- och utbildningsförvaltningen står utifrån det
rådande läget med spridningen av corona/covid-19.
Observera att läget kan ändras snabbt. Vi ber er därför att hålla er uppdaterade via
stadens hemsida solna.se.

Nedan följer en sammanfattning per idag, fredagen den 20 mars.

Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket för närvarande innebär
att:

➢ Friska elever ska gå till skolan.
➢ För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara
uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid
sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont,
snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på
resa innan man blev sjuk eller inte.
➢ Elever 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
skolan.
➢ Solna stad registrerar i dagsläget inte olovlig frånvaro om man själv väljer att hålla sitt
barn hemma med anledning av coronaviruset, så länge eleven deltar i den
undervisning som erbjuds på distans.
➢ Vi minimerar aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och
musikföreställningar för elever och föräldrar.
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Planering för att kunna upprätthålla stadens verksamheter samt att säkerställa elevernas
rätt till utbildning

I dagsläget finns inga beslut eller planer på att stänga stadens grundskolor. Vi samordnar och
omfördelar personal utifrån rådande behov, både inom och mellan våra verksamheter.
Vår planering, utifrån hur läget ser ut just nu, är att grundskolorna ska vara igång som vanligt
för alla elever som är fullt friska och att elever som är hemma av försiktighetsskäl ska få
undervisning på distans.
Samtidigt arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med att ta fram ett stöd till lärarna, i
form av digitala verktyg, för att kunna erbjuda undervisning på distans. Dels till de elever
som är hemma av försiktighetsskäl och dels i den händelse grundskolorna stängs.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman
Förvaltningschef

