Information till dig som är vårdnadshavare
och har barn i grundskola

2021-01-11

Välkommen till vårterminen 2021
Varmt välkommen till en ny termin i grundskolan. Den här informationen handlar
om grundskolans rutiner gällande coronapandemin och sjukdomen covid-19.
Informationen riktar sig till dig som har barn i skolan.
Vår utgångspunkt är att grundskolor, grundsärskolor och fritidshem i Norrköping
ska vara öppna med ordinarie verksamhet på plats i skolan. Vårt huvudfokus är att
varje elev ska nå sina mål och vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.
Vi följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Region Östergötlands
rekommendationer och råd. Alla verksamheter i kommunen håller sig uppdaterade
om det aktuella läget.

Anpassningar på grund av pandemin

Under hösten gjordes flera anpassningar i skolans verksamhet och dessa fortsätter
att gälla även under våren. Det kan exempelvis handla om att inga större
samlingar där klasser blandas hålls, föräldramöten och utvecklingssamtal sker i
digitalt format, extra städning sker, inga studiebesök sker och hämtning och
lämning sker utomhus. På kommunens hemsida kan du läsa mer om vilka
anpassningar som görs inom skolans verksamhet.

Distansundervisning

Vid smittspridning och hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 och ett eventuellt
ansträngt läge som följd kan skolan ställa om till distansundervisning. Om det blir
aktuellt får du information om det från skolan. Om fritidshemmet stänger har du
som arbetar inom samhällsviktig verksamhet rätt till omsorg på annan enhet om
båda vårdnadshavarna arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Mer information
om detta hittar du på kommunens hemsida, www.norrkoping.se

Håll barnen hemma om de är sjuka

Det är viktigt att barn är hemma från skolan om de är sjuka. Det gäller oavsett
sjukdom. Infektioner kan vara kortvariga eller långvariga och hur länge barnet ska
stanna hemma beror på om infektionen är kortvarig eller långvarig. På 1177.se
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finns information om vad som gäller för Region Östergötland när det gäller
karantän, hur länge man ska vara hemma vid konstaterad covid-19 eller vid
symtom av covid-19.
1177.se – Hur länge ska jag stanna hemma?

Om någon i familjen är sjuk i covid-19

Barn och elever ska stanna hemma från skolan om någon i familjen har covid-19.
Det innebär att barn och elever ska vara hemma även om de är friska och
symtomfria när en anhörig är sjuk i covid-19.

Skolnärvaro

Barn och elever ska vara i skolan om de är friska och det inte finns konstaterad
covid-19 i hemmet. Utgångspunkten är att undervisningen sker i skolan.

Du kan hjälpa till genom att ta dig till skolan och arbetet på
annat sätt än genom buss eller spårvagn

Många elever reser idag med kollektivtrafik till skolan. Vi vill dock uppmana till
att de som kan ta sig till sin skola på ett annat sätt försöker att göra det – gå, cykla
eller välj ett annat sätt om du har den möjligheten.
Om du måste åka kollektivt är det extra viktigt att visa hänsyn och hålla avstånd
till medresenärer. Det gäller både ombord och vid hållplatsen, men också när du
stiger på eller kliver av. Låt de som kliver av göra det innan du själv går ombord.
För att minska risken för smittspridning ska du stanna hemma och inte resa
kollektivt om du känner minsta förkylningssymptom.

Fortsätt följa rekommendationer och allmänna råd

Vi vill att våra skolor ska vara öppna och att våra elever ska få sin undervisning i
skolan. För att det ska vara möjligt behöver vi alla hjälpas åt och ta ett gemensamt
ansvar. Fortsätt följa rekommendationer och allmänna råd. Tillsammans kan vi få
stopp på smittan.
På norrkoping.se finns information om coronaviruset, frågor och svar och länkar
till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande:
https://www.norrkoping.se/information-om-coronaviruset
Här finns också en särskild webbsida för barn och unga på norrkoping.se. Där har
vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att
hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig
själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa
undervisningen. Berätta gärna för ditt barn om sidan, eller besök den tillsammans:
norrkoping.se/corona-information-till-unga
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ditt barns
rektor.
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Med vänliga hälsningar
Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola F-6 och grundsärskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola F-6 och grundsärskola
Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola 7-9 och fritidsgårdar

