Information till dig som vårdnadshavare med
barn i förskola och skola
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Det du gör spelar roll. Gör din del för
att stoppa smittan.
Hej!
Vi förstår att många är trötta på pandemin och att behöva anpassa sig. Det är jobbigt och vi
vill rikta ett stort tack till alla vårdnadshavare som kämpar på, följer restriktioner så att våra
förskolor och skolor kan vara öppna och barnen och eleverna kan få undervisningen där de lär
sig som bäst – i förskolan och skolan.
Det förekommer att vårdnadshavare inte följer regler och rekommendationer. Har du tröttnat
och struntar du i att följa rekommendationer? Vi har fortfarande en samhällspridning och en
spridning av virusmutationer och om vi ska kunna återgå till en mer normal vardag är det av
största vikt att alla är uthålliga och följer reglerna. Det du gör spelar roll. Gör din del för att
stoppa smittan. Det gör du genom att visa hänsyn till personal, barn och andra vårdnadshavare
så att smittan inte förs vidare.

Stanna hemma och följ regler om karantän om:
•
•
•
•

ni har symtom
ni varit utomlands
ni väntar på provsvar
någon i hushållet är sjuk i covid-19

Alla, barn som vuxna, som bor med någon som har covid-19 är misstänkta fall av smittan. Då
gäller hemkarantän i en vecka, och man ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar.
Hemkarantän innebär att hela familjen ska stanna hemma och inte träffa andra. Under
hemkarantän ska du inte lämna på förskolan eller skolan. Det gäller även under tiden som du
väntar på provsvar.
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Håll avstånd och gå inte in på förskolan eller skolan

När du lämnar och hämtar ditt barn bör det ske utomhus. För att undvika trängsel är det
viktigt att inte in gå på förskolan eller skolan.

Förskolor och skolor behöver vara öppna
för barnens skull

Om många i personalen blir sjuka grund av covid-19 kan förskolan eller skolan stänga eller
övergå till distansundervisning. Det påverkar våra barn och elevers lärande och kanske
drabbar det ditt barn. Du som vårdnadshavare är en del av elevernas och personalens
arbetsmiljö. Hjälp till och följ regler så att personal kan vara friska och utbilda våra barn och
unga på plats i förskolan eller skolan.
Pandemin kommer att ta slut men vi måste hjälpas åt att stoppa smittspridningen så att vi alla
kan återgå till den vanliga vardagen. Därför uppmanar vi vårdnadshavare att följa Region
Östergötlands råd och regler.
Tack för att DU tar ditt ansvar och hjälper till att stoppa smittan!
Med vänliga hälsningar
Utbildningskontoret

