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Information till vårdnadshavare utifrån
den rådande Coronasituationen
Skolkommunens beredskap för ett eventuellt regeringsbeslut om allmän stängning
av grundskolor och förskolor
Det är ett flertal vårdnadshavare som ställt frågor om gårdagens besked från Regeringen att
förberedelser pågår för en eventuell allmän stängning av grundskolor och förskolor i hela
landet samt att skolhuvudmännen i samband med det får uppdrag att säkerställa barnomsorg
och skolbarnomsorg för barn till vårdnadshavare som innehar samhällsviktiga yrkesfunktioner,
exempelvis vårdpersonal, poliser, anställda i matvaruhandel, transportörer av livsmedel m.fl.
Det första som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att det i nuläget är långt ifrån säkert
att en allmän stängning kommer att genomföras. Folkhälsomyndigheten skriver i sin aktuella
information riktad till skolor och förskolor att fritt citerat: ”baserat på erfarenheter från
tidigare spridning av influensasjukdom vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt att
stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller dessutom skolan en
viktig funktion”.
Men om en allmän stängning av skolor och förskolor ändå skulle bli aktuell, har skolkommunen
i Nora redan upprättat en handlingsplan för hur verksamheten ska kunna fortgå på distans och
hur omsorg för framförallt yngre barn, i förskoleålder och lågstadieålder, ska organiseras. I
handlingsplanen ingår också hur barnomsorgsbehov hos vårdnadshavare med samhällsviktiga
funktioner snabbt och enkelt ska kunna identifieras.
Nora kommuns skolverksamhet är genom sin relativt högt utvecklade digitaliseringsgrad inom
skolan väl preparerad för att genomföra distansundervisning. Personal på Noras skolor
förbereder sig och planerar i skrivande stund för att klara en övergång till sådan undervisning.
Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att påpeka att även väl fungerande digitala
distanslösningar inte kan ersätta undervisningen på plats i en skola. Vissa ämnen, exempelvis
praktiskt estetiska som slöjd, hemkunskap eller musik, kan helt enkelt inte bedrivas med
kvalitet över nätet.
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Distansundervisning på vuxenlärandeenheten Hjernet
Vuxenlärandeenheten Hjernet har efter beslut av kommundirektören fr.o.m. onsdag 18 mars
påbörjat distansundervisning via nätet. Beslutet gäller tillsvidare och omfattar såväl elever på
vuxenutbildningen som på gymnasiet. Viss ”platskritisk” verksamhet är undantagen och APL,
arbetsplatsförlagt lärande (praktik), pågår fortfarande normalt.
Vikten av en bra samverkan mellan hem och skola/förskola/fritidshem vid
tveksamhet om barnets hälsotillstånd
Personal på kommunens skolor, förskolor och fritidshem har ett ansvar för att arbetsmiljön för
både barn och personal är bra och hälsosam. Av det ansvaret följer att kontinuerligt hålla
uppsikt över att barn på förskolor och skolor är friska, i syfte att undvika smittspridning till
andra barn eller till personal. Om ett barn insjuknar under dagen är det därför personalens
skyldighet att kontakta barnets vårdnadshavare och enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer bedöma om barnet kan gå hem själv eller vänta i eget rum tills
vårdnadshavare kan hämta barnet.
Det är viktigt med god kommunikation mellan vårdnadshavare och personalen i skola, förskola
och fritidshem. Ibland kan symtom på ohälsa, exempelvis hosta, vara knutet till ett kroniskt
tillstånd hos barnet och då är det extra viktigt att vårdnadshavare och personal kommunicerar
öppet om det. I de fall det uppstår oenighet om de symtom barnet uppvisar är tecken på akut
sjukdom eller kan förklaras på annat sätt ska vårdnadshavare omgående kontakta ansvarig
rektor för enheten.
Elever som är friska ska gå till skolan
I Sverige råder skolplikt och friska, symtomfria elever ska därför gå till skolan. Det gäller
oavsett om de har sjuka syskon, vårdnadshavare eller andra närstående. Undantag kan i
nuläget, utifrån Coronaviruset Covid-19, vara om barnet tillhör en riskgrupp alternativt att det i
hemmet finns en närstående person som tillhör riskgrupp. I de senare fallen ska
vårdnadshavare alltid ta direkt kontakt med skolans rektor för att denne ska kunna bevilja
ledighet utifrån extraordinära skäl.
Barn i förskolan eller elever på fritidshem omfattas inte av närvaroplikt.
Nora 2020-03-18
Henric Lundberg, skolchef
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