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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i grundskola och
grundsärskola i Solna stads kommunala verksamheter
Detta brev sammanfattar 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 17 april.

Årskurs F till 9

Från och med vecka 17 sker undervisningen på plats i skolan för samtliga årskurser, alltså
även för årskurs 7 till 9.
Man ska vara frisk och utan symtom när man är i skolan.
Om elev inte är på plats i skolan följs ordinarie frånvarorutiner som bland annat innebär att
skolan kontaktar vårdnadshavare. Längre frånvaro utreds i samråd med elevhälsoteam. Vid
frånvaro ska lärare och vårdnadshavare som vanligt samverka för att säkerställa att eleven
kan följa med i undervisningen för att inte hamna efter. Fjärrundervisning/distansundervisning praktiseras dock inte så länge skolorna är öppna, vilket Skolverket har tydliggjort.
Utifrån det rådande läget kommer aktiviteter i samband med sommaravslutningen inte kunna
genomföras som planerat. Information om vad detta innebär i praktiken, och eventuellt
alternativa lösningar, får ni från respektive skola.
Planering för att kunna upprätthålla stadens verksamheter samt att säkerställa elevernas rätt till
utbildning

I skrivande stund har vi en något bättre personalsituation i de flesta av våra skolor än vad vi
hade innan påsk. Vi ser dock att situationen ändras mycket snabbt utifrån den dagsaktuella
sjukfrånvaron bland personalen. Den rådande situationen innebär även extra arbetsuppgifter
och förändringar i rutiner som tar tid, till exempel att hålla avstånd mellan individer och att
säkerställa god handhygien. Vi fortsätter att samordna och omfördela personal efter bästa
förmåga, både inom och mellan våra verksamheter.
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Från och med måndag den 20 april återgår årskurs 7 till 9 till undervisning på plats i skolan.
Beslutet om undervisning på distans förlängs alltså inte i nuläget.
Tack för att ni hjälper till att hantera denna utmanande tid tillsammans med oss.
Med vänlig hälsning,
Alessandra Wallman, förvaltningschef
Solna stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket för närvarande innebär att:

➢

Friska elever ska gå till skolan.

➢

Elever, föräldrar 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. Detta gäller
oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Vid sådana symtom ska man stanna
hemma och vid behov kontakta 1177 Vårdguiden.

➢

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.

➢

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar
då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta på enskilt ställe
under tillsyn av pedagog tills vårdnadshavare anländer.

➢

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars
och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov
genomförs. Bakgrunden till beslutet är att proven är svåra att genomföra under rådande
omständigheter och i en situation när de nationella proven inte kan genomföras som avsett, ger de ett
sämre stöd för likvärdig bedömning.

➢

Pollenallergiker ska vara medvetna om att även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom. Därför är
det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av
sjukdomen. Stanna hemma om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.
Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du
bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya
symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa
symtom försvinner och ytterligare två dagar.

➢

Vissa rutiner på skolorna har ändrats för att minimera smittspridning, till exempel måltidsrutiner,
noggrannare renhållning, och att hämtning-lämning i möjligaste mån sker utomhus.

➢

Föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper, är inställda
tills vidare.

