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Corona/covid-19
Information till vårdnadshavare med barn på Huvudsta förskola

Personalläget på Huvudsta förskola är fortfarande mycket ansträngt med
anledning av pandemin.
Vi har därför tagit beslut om att under tiden från och med den 1 till och med
den 7 februari begränsa förskolans öppettider till 08.00-16.00.
För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, vänligen se
särskild information nedan. Vårdnadshavare som av andra orsaker har väldigt
stora svårigheter att anpassa sig till de begränsade öppettiderna ber vi ta
kontakt med biträdande rektor Johanna Åkerlind Kermoury, Johanna.AkerlindKermoury@solna.se, för att se över om det utifrån rådande situation går att
hitta någon möjlig lösning.
Vi ber er hjälpa oss att efterleva myndigheternas riktlinjer och inte lämna barn
som är sjuka eller har symtom på förskolan. Barn som har familjemedlemmar
som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan i enlighet med
reglerna om familjekarantän. Förskolan är era barns vardag och personalens
arbetsplats - vi ber om er hjälp att säkerställa en hållbar, säker och trygg miljö
för barn och personal.
Med vänlig hälsning,
Lena Lundström, skolchef
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 detta behöver omsorg under den aktuella perioden ber vi dig
omgående kontakta biträdande rektor Johanna Åkerlind Kermoury, Johanna.AkerlindKermoury@solna.se.
Läs mer om reglerna om rätt till omsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig
verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
Informationsblad till vårdnadshavare
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