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Hej på er, 

 

 

Det har nu gått en vecka sedan ni fick förra informationsbrevet och en hel del vatten har runnit under broarna 

sedan dess. Förra veckan fick vi några rapporterade fall av elev och personal med bekräftad Covid-19, fördelat 

på några av våra enheter. I dialog med Smittskyddsenheten konstaterades det att vi fortsätter med redan vidtagna 

åtgärder utifrån rekommendationerna, men att det i dagsläget inte är aktuellt att övergå till distans- eller 

fjärrundervisning. Frågan var i början på den här veckan hur det skulle bli rörande eventuell smittspridning inom 

enheterna och vi följer fortsatt dagligen utvecklingen i våra verksamheter. Efter den här veckans 

avstämningsmöten kan vi konstatera att vi inte ser en ökad smittspridning, utan vi har enkom några enstaka nya 

Covid-19-fall den här veckan. Det är givetvis tråkigt att det fortfarande dyker upp enstaka fall, men vi tycker 

ändock att läget just nu är positivt med tanke på  läget i regionen i stort. Däremot verkar det som att det går 

någon form av förkylning som inte är Covid-19, men som innebär ganska stor frånvaro i elev- och personalgrupp 

i några av våra verksamheter. Frånvaron blir stor då det ju fortfarande gäller att inte vara i verksamheten med 

lindriga symtom. Det här skapar givetvis en ökad belastning i våra verksamheter, men all personal fortsätter att 

göra ett fantastiskt jobb utifrån det rådande läget.  

 

Det är förvisso en tid kvar till Lucia och julavslutningar, men vi vill tyvärr redan nu vara tydliga med att det inte 

kommer att bli som vanligt. Det kommer varken vara några stora samlingar eller möjligt för anhöriga att närvara.  

 

Det närmar sig ju helg och vi hoppas att ni alla får en härlig sådan! Fortsätt ta hand om varandra – tillsammans 

jobbar vi vidare mot smittspridningen. 

 

Hans Åhnberg, skolchef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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