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Har du möjlighet att hålla ditt barn hemma under juloch nyårshelgerna?
Hej!
Under hösten har många av våra förskolor och skolor påverkats av situationen med
pandemin och haft hög sjukfrånvaro bland personalen. De medarbetare som har varit
friska och på plats har gjort sitt bästa för att lösa situationen och de har jobbat hårt för
att fortsätta hålla en god undervisning så att barnen utvecklas och lär sig nya saker.
Personal har omorganiserat sig och täckt upp för varandra. Många av våra
medarbetare är trötta och behöver vila. För att så många som möjligt av vår personal
ska få välförtjänt ledighet vädjar vi till dig som vårdnadshavare att om möjligt hålla
ditt barn hemma under jullovet.
Vi förstår att det kan vara svårt, och om möjligheten inte finns är ditt barn självklart
välkommen till förskolan eller fritidshemmet. Men om du till exempel har möjlighet
att arbeta hemifrån under vissa dagar eller kan lösa omsorg på annat sätt, så ber vi dig
att hålla ditt barn hemma. Det hjälper oss på så sätt att fler av våra medarbetare inom
förskola och fritidshem får möjlighet till vila. Vi vet inte hur länge pandemin kommer
att pågå. Vi är måna om vår personal och vi vill att de ska orka och räcka till och
skapa de bästa förutsättningar för alla barn även i en pandemi då många är sjuka. Vi
är varmt tacksamma för om du har möjlighet att hjälpa oss och stötta vår personal i
detta.
Om du har möjlighet att förkorta dina tider under jul- och nyårshelgerna kan du
meddela de förändrade tiderna till förskolan eller fritidshemmet.
På norrkoping.se finns information om coronaviruset som riktar sig till
vårdnadshavare. Här kan du till exempel läsa om vad som gäller kring
barnomsorgsavgifter.
www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-inorrkopings-forskola-skola.html
Stort tack för din förståelse och din hjälp!
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