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2020-03-17 
 
Till alla vårdnadshavare med anledning av corona 
 
Regeringen har idag gått ut med rekommendationen att alla landets gymnasieskolor, 
högskolor och vuxenutbildningar från och med i morgon den 18 mars ska gå över till 
distansundervisning. Förskolor och grundskolor omfattas inte i nuläget. 
Det här innebär att Sjögrenska gymnasiet i Knivsta från och med i morgon kommer 
bedriva undervisning på distans. Information till eleverna kommer läggas ut på 
Teams. Även vuxenutbildningen/SFI i Knivsta kommer att bedrivas på distans från 
och med i morgon. 
 
 
Grundskolor och förskolor fortsatt öppna 
Knivstas kommunala grundskolor och förskolor är fortsatt öppna. Vid eventuella 
ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare 
information från respektive förskola och grundskola. Vi arbetar även med att planera 
för en eventuell stängning av skolor och förskolor, om sådana direktiv kommer. Bland 
annat förbereder vi för hur vi då organiserar omsorgen för de barn som har 
vårdnadshavare som arbetar inom vården eller med andra samhällsviktiga 
funktioner.  
 
 
Viktigt att stanna hemma även vid milda symtom 
Vi vill understryka att det är mycket viktigt att barn, elever och medarbetare stannar 
hemma vid symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om 
symtomen bara är lindriga. Vi följer myndigheternas rekommendationer – läs mer om 
symtom på covid-19 på  folkhalsomyndigheten.se och 1177.se. 
 
 
Viktigt att stanna hemma två dagar efter att barnet/eleven är frisk 
Barnet/eleven/medarbetare ska stanna hemma tills man är frisk. Därefter ska man 
stanna hemma i ytterligare två dagar innan man får återvända till förskolan/skolan. 
Det gäller såväl vuxna som barn och har sin grund i ovan nämnda 
rekommendationer. 
 
 
Kom ihåg att anmäla frånvaro 
För att vi ska kunna planera våra verksamheter är det viktigt att du anmäler frånvaro 
enligt ordinarie rutiner. Vi gör allt för att förskolornas och skolornas verksamhet ska 
kunna hålla igång. Eftersom även vår personal ska vara hemma vid symtom är vi 
beroende av en god dialog och ett gott samarbete med er vårdnadshavare, för att 
kunna planera bemanningen och verksamheten på ett bra sätt. 
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Vi fortsätter att informera er så fort vi har mer att informera om. 
 
 
Hans Åhnberg, skolchef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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