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Hej på er, 
 
Som ni säkert känner till så ser smittläget, enligt Folkhälsomyndigheten och regionens 
smittskydd, bättre ut nu jämfört med för några veckor sedan. Det är förstås väldigt 
glädjande, men det är ju samtidigt viktigt att komma ihåg att pandemin fortfarande 
pågår med allt vad det innebär. Med hänsyn tagen till det mer positiva läget så kommer 
vi stegvis släppa på de anpassningar som vi har genomfört i våra verksamheter. 
Exempelvis kommer det att vara möjligt för vårdnadshavare att återigen lämna och 
hämta sina barn inomhus från den 1 augusti. Det kommer dock att vara med 
begränsning av antalet vuxna i kapprummen. Mer detaljerad information om detta 
kommer att komma från respektive verksamhet. Den 1 augusti kommer flera av våra 
medarbetare att åtminstone ha fått den första dosen vaccin. Skolmiljön är lite 
annorlunda än andra verksamheter då våra medarbetare jobbar med barn och elever 
som i nuläget inte blir vaccinerade. Att vi är restriktiva med att tillåta vårdnadshavare 
tillträde till våra lokaler gör det också möjligt för oss att slå samman verksamheter i 
sommar. Sammanslagningen är viktig för att möjliggöra att vår personal får en 
välbehövlig ledighet. 
 
Det här är läsårets sista informationsbrev från oss. Vi vill passa på att berömma och rikta 
ett stort tack till all vår fantastiska personal. De har gjort ett otroligt jobb under ett läsår 
fyllt med oro och stundtals svåra ställningstaganden. Utöver det vill vi även sända med 
ett stort tack till alla er vårdnadshavare som har hjälpt till samt visat stor förståelse för 
anpassningarna i det arbete som dagligen genomförts i våra verksamheter. Nu håller vi 
tummarna för att det kommande läsåret innehåller mindre C19 och mer av fysiska 
möten. 
 
Vi planerar att komma ut med nästa informationsbrev under vecka 32 och då informera 
om eventuella anpassningar med hänsyn tagen till det pandemiläge som då råder. 
 
Önskar er en härlig sommar! 
 
Tapio Liimatainen, utbildningschef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 


