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Hej på er, 

 

Vi hoppas att ni alla mår bra och är friska. 

 

Som väl bekant är så har smittan ökat i såväl Stockholm som i region Uppsala, vilket även märks i delar av våra 

verksamheter. Tidigare var Brännkärrskolan hårt belastad med hög personalfrånvaro och nu senast Högåsskolan. 

Det har lett till att rektor efter samråd med förvaltningsledning och nämndsordförande har valt att fatta beslut om 

att vissa klasser under vecka 11 inte ska vara i skolan och detta på grund av svårigheterna att säkerställa en trygg 

miljö för eleverna med för få personal på plats. Idag torsdag är lyckligtvis alla klasser åter på skolan. I 

förskolorna har vi inte haft behov av att stänga någon verksamhet, även om det i olika grad har varit ansträngt på 

grund av personalfrånvaro. Vi håller tummarna för att vi inte ska behöva stänga någon av våra verksamheter 

framöver. 

 

Under förmiddagens presskonferens meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationer rörande fjärr- och 

distansundervisningen i gymnasieskolorna inte kommer att förlängas efter den 1 april. Hänsyn ska dock tas till 

läget i respektive region och det finns fortfarande möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning i såväl 

högstadier som gymnasieskolor. Utbildningsministern nämner att hänsyn ska tas till regionala och lokala 

förutsättningar i än högre utsträckning i avgörandet om fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas. Läs mer 

om det här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/nationell-rekommendation-om-fjarr--och-

distansundervisning-i-gymnasieskolan-upphor/ 

Våra högstadieskolor har under vårterminen bedrivit delar av undervisningen på fjärr och distans och vi har haft 

både som plan och som förhoppning att de efter påsklovet ska kunna återgå till närundervisning fullt ut. Den 

sammantagna bilden med en ökad smittspridning såväl i regionen som i Knivsta och detta bland annat i 

högstadieåldrarna gör att vi väljer att fortsätta med fjärrundervisning även under veckorna 14 och 15. Vi kommer 

som vi brukar göra stämma av beslutet löpande. Beslutet är fattat efter dialog med smittskyddet i Region 

Uppsala. Respektive högstadieskola kommer att informera om detaljer rörande detta. Ta gärna en titt här på det 

statistikverktyg som beskriver läget i Regin Uppsala. https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/ 

Där ser ni även ökningen av andelen smittade efter sportlovet och vi har en oro för att mönstret kommer att 

upprepa sig efter påsklovet. 

 

I våra verksamheter har vi lärarstudenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och vi får en 

del frågor rörande detta i förhållande till smittläget bland studenterna. Vi har en dialog med Uppsala Universitet 

om detta och de i sin tur har dialog med regionens smittskydd om hur de ska göra med VFU:n. Den information 

som vi har är att de studenter som nu ska påbörja sin VFU-period ska genomföra den digitalt initialt, medan de 

som redan är inne i sin VFU-period fortsätter med den på plats. Givetvis gäller samma rekommendationer för 

studenterna som för alla andra i våra verksamheter. 

 

Vi vill passa på att ge en stor eloge till alla er som håller i och håller ut i dessa tider, när vi kanske mest av allt 

vill umgås med nära och kära. Personalen i våra verksamheter gör ett fantastiskt jobb i detta, vilket gör oss 

väldigt stolta. Slutligen hoppas vi att ni alla får en skön och härlig helg. 

 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, tf utbildningschef och verksamhetschef grundskola 

 

 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/nationell-rekommendation-om-fjarr--och-distansundervisning-i-gymnasieskolan-upphor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/nationell-rekommendation-om-fjarr--och-distansundervisning-i-gymnasieskolan-upphor/
https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/

