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Hej på er, 
Nu har ytterligare några veckor gått och vi har kommit in i maj, även om det just nu 
känns mer som april om man tittar på termometern.  
 
Vi har i vår dialog med regionens smittskyddsenhet fått till oss en vädjan om att alla (6 år 
och uppåt) som kan ha varit i nära kontakt (2 meter i 15 min) med någon som är smittad 
av C19 ska testa sig. Det gäller även de som påvisar symtom. Vi skickar nu den vädjan 
vidare till er. 
 
Under föregående vecka fattade regionens smittskyddsenhet beslut om att försätta 
årskurs 6 på Alsike skola i klasskarantän. Detta då det i just den årskursen fanns ett antal 
personer (både elever och personal) med C19. Sexorna är från och med idag tillbaka på 
skolan. Även årskurs 5 på Alsike skola har av smittskyddet satts i klasskarantän. Detta 
skedde under den här veckan och de ska vara tillbaka på skolan den 11 maj. 
 
I årskurs 7 på Adolfsberg finns flera elever med konstaterad C19. Vi har stämt av läget på 
skolan med smittskyddet och då årskurs 7 har fjärrundervisning sedan mitten av förra 
veckan så vidtas inga ytterligare åtgärder. 
 
Oftast skriver vi här om grundskolorna, vilket beror på att det är där vi har de flesta 
kända fallen av C19. Vi har dock även i förskolorna några enstaka fall av C19, men det 
som vi märker mest av är frånvaro hos personal på grund av vanlig förkylning. Under 
förra veckan så hade vi en situation på några förskolor där ordinarie personal var 
frånvarande och vi inte fick tag i vikarier. Vi vädjade då till er att försöka hämta era barn 
tidigare i den mån det var möjligt och nu vill vi skicka med ett tack för hjälpen. 
 
Nu hoppas vi att Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson får rätt i sin 
förhoppning att epidemin planar ut under sommaren, vilket han nämnde på dagens 
presskonferens. 
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 


