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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn i kommunal grundskola,
grundsärskola och gymnasieskola i Solna stad
Vi är återigen i ett läge med hög samhällsspridning i stockholmsregionen och vi
vill därför uppmana alla att följa myndigheternas rekommendationer och
tillsammans hjälpas åt för att begränsa smittspridningen. Det är viktigt att du
följer myndigheternas rekommendationer om ditt barn eller någon i din familj
får symtom eller blir sjuk.
Stadens skolor håller öppet och undervisningen bedrivs på plats i skolans
lokaler. Personalfrånvaron är dock på en hög och ansträngd nivå. Flera olika
infektioner bidrar till frånvaron, i tillägg till covid-19, samt frånvaro på grund
av familjekarantän vid konstaterad covid-19.
Vi omfördelar personal inom och mellan våra verksamheter och tar vid behov
in vikarier, men vi behöver också din hjälp med att hålla våra skolor så friska
som möjligt för att fortsatt kunna hålla våra verksamheter öppna.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår
verksamhet i möjligaste mån för att motverka smittspridning. Det innebär för
närvarande bland annat följande:
➢ Elever, vårdnadshavare och personal ska stanna hemma när de är sjuka
med symtom på covid-19 – även vid milda symtom.
➢ Håll avstånd och undvik trängsel.
➢ Tvätta händerna.
➢ Familjekarantän om någon i familjen testat positivt för covid-19.
➢ Lämning och hämtning ska ske utomhus.
➢ Utvecklingssamtal och föräldraråd sker digitalt via Teams.
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Om ditt barn eller någon annan i familjen får symtom eller känner sig
sjuk – besök Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns information
om hur man ska agera, när man ska testa sig, hur man ska agera utifrån
provsvaret, när man kan gå tillbaka till skolan och vad som gäller om
någon familjemedlem är sjuk i covid-19. Här hittar du information:
Skydda dig och andra från smittspridning >>
Om du eller någon i din familj blivit sjuk eller har symtom >>
Hur länge bör jag stanna hemma? >>
Testa dig för covid-19 >>
Information till förskola, grundskola och gymnasieskola >>
Skolan medverkar till smittspårning för elever och personal. Därför är det
viktigt att du meddelar skolan om ditt barn har konstaterad covid-19. Vi är
även tacksamma om du meddelar om någon annan i barnets familj har
konstaterad covid-19. Detta för att vi ska kunna få en så bra bild som möjligt
över nuläget. Vid smittspårning informerar vi varken om vem som är smittad
eller om det är elev, medarbetare eller annan, med hänsyn till sekretessen.
Tack för att du tar ditt ansvar och hjälper oss att hålla våra skolor friska.
Med vänlig hälsning,
Lena Lundström, skolchef
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