Information till dig som är
vårdnadshavare
2020-11-26

Om ditt barns förskola eller fritidshemmet stänger
på grund av smittspridning
Hej!
Syftet med denna information är att du som vårdnadshavare ska känna till vad
som gäller om förskolan eller fritidshemmet stänger för att stoppa smittspridning
av sjukdomen covid-19.
Kommunen har rätt att besluta om stängning av en enhet för att stoppa
smittspridning av covid-19. Kanske har du redan fått erfara detta på enheten där
ditt/dina barn går. Orsaken till en eventuell stängning är smittspridning och hög
sjukfrånvaro bland personal. Ett beslut om en stängning för att stoppa
smittspridning går oftast fort. Det betyder att vi inte alltid har möjlighet att ge dig
information i god tid innan beslutet träder i kraft. Om förskolan eller
fritidshemmet stänger kommer du få information om det genom e-post eller
telefon.

Om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet och har barn i förskolan eller i
skolan upp till och med årskurs 6, kommer du erbjudas omsorg på en annan enhet
om förskolan eller fritidshemmet skulle behöva stängas. Rektor ger dig
information om vilket förskola eller fritidshem som ni erbjuds plats på under tiden
som er ordinarie enhet är stängd.
Det är din arbetsgivare som bedömer om man som företag eller organisation
bedriver samhällsviktig verksamhet. Anmälan om behov av omsorg kan göras om
din arbetsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla
samhällsviktig verksamhet.
Du kan endast anmäla ditt behov av omsorg om förskolan eller fritidshemmet
stänger. Det går inte att anmäla behov i förväg. Däremot kan du förbereda dig
genom att hålla dig uppdaterad och ta del av information från förskolan eller
fritidshemmet. Du kan också fråga din arbetsgivare om du tillhör samhällsviktig
verksamhet om du upplever att det inte är tydligt.
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Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det
finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet så
är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.
Vid en eventuell stängning av förskolan eller fritidshemmet anmäler du ditt behov
av omsorg i e-tjänsten: Vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktig
verksamhet - anmäl behov av omsorg vid stängning av kommunal skola, förskola,
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
E-tjänsten finns på Mina sidor på kommunens hemsida, www.norrkoping.se

Barn i behov av särskilt stöd

Om ditt barn har stort behov av stöd kommer du bli kontaktad av personal på
förskolan eller fritidshemmet.

Ersättning för vab

Du får ersättning för vab om kommunen beslutar att stänga en enhet. Mer
information om det finns på Försäkringskassans hemsida,
www.forsakringskassan.se
På norrkoping.se finns mer information som riktar sig till dig som har barn i
förskola och skola. www.norrkoping.se/information-om-det-nyacoronaviruset/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola
Tack för att du bidrar till att stoppa smittspridningen!
Med vänlig hälsning
Utbildningskontoret

