Information till dig som är vårdnadshavare
och har barn i förskola
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Välkommen till vårterminen 2021
Varmt välkommen till en ny termin i förskolan. Den här informationen handlar
om förskolans rutiner gällande coronapandemin och sjukdomen covid-19.
Informationen riktar sig till dig som har barn i förskolan.
Vår utgångspunkt är att förskolor i Norrköping ska vara öppna. Förskolans fokus
är utbildning och undervisning där varje barn ska utvecklas och känna trygghet.
Rektorer och medarbetare gör allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
detta.
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 förskolans verksamhet och dessa
fortsätter att gälla även under våren. Det kan exempelvis handla om att inga större
samlingar sker, föräldramöten och utvecklingssamtal sker i digitalt format, extra
städning sker och hämtning och lämning sker utomhus. På kommunens hemsida
kan du läsa mer om vilka anpassningar som görs inom förskolans verksamhet.

Om förskolan tillfälligt stänger

Vid smittspridning och hög sjukfrånvaro på grund av covid-19 och ett eventuellt
ansträngt läge som följd kan förskolan stänga under en tillfällig period. Om det
blir aktuellt får du information om det från förskolan. Om förskolan 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 förskolan 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
finns information om vad som gäller för Region Östergötland när det gäller
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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 ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19. Det innebär att barn
ska vara hemma även om de är friska och symtomfria när en anhörig är sjuk i
covid-19.

Fortsätt följa rekommendationer och allmänna råd

Vi vill att våra förskolor ska vara öppna och att våra barn ska få sin undervisning i
förskolan. 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
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ditt barns
rektor.
Med vänliga hälsningar
Adam Olofsson, verksamhetschef förskola
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