
 
 

 

Knivsta kommun 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se  

 
 
Info till samtliga vårdnadshavare i Knivsta kommuns förskolor och skolor 
 
Hej på er, 
 
Vi hoppas att ni har haft en bra helg och kunnat njuta av vårvädret. 
 
Inför hösten kommer många barn från förskolan att ta klivet in i grundskolan och då till 
förskoleklass, vilket vi tycker är jätteroligt. Under ett coronafritt år hade grundskolorna 
bjudit in till föräldramöte och barnen till skolbesök. Nu är det ju inte ett coronafritt år och 
därför kommer vi inte att bjuda in till varken föräldramöte eller skolbesök. För att ni som 
vårdnadshavare och våra blivande elever ändå ska få ta del av information, få se skollokaler 
och få ett ansikte på mottagande personal i så stor utsträckning som möjligt kommer vi i år 
att få tänka annorlunda.  
 
Skolorna kommer därför att sammanställa två filmer där information kommer att delges. En 
film som ersätter föräldramötet och en film som riktar sig mer direkt till de blivande 
förskoleklasseleverna med en rundtur i lokaler och introduktion av pedagoger. Utöver detta 
kommer det finnas möjlighet för förskolebarnen att tillsammans med förskolepersonal göra 
rastbesök på skolgårdarna då dessa är tomma. Detta i syfte att barnen ska få möjlighet att 
bekanta sig med respektive skolas utemiljö. Mer information inför förskoleklasstarten 
planeras att komma ut från respektive rektor under vecka 20. 
 
Som vi tidigare har nämnt så förbereder vi oss för en eventuell stängning av förskolor och 
skolor och de åtaganden som vi då kommer att ha i form av omsorg till vissa av våra 
barn/elever.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utkommit med ett 
informationsblad till vårdnadshavare respektive verksamhetsutövare med samhällsviktiga 
funktioner. Informationen till berörda vårdnadshavare finns här och bifogat: 
https://knivsta.se/politik-och-organisation/nyheter-och-pressinformation/aktuella-
fragor/coronaviruset-och-covid-19/information-gallande-forskola-skola-och-
vuxenutbildning/information-till-dig-som-vardnadshavare-infor-en-eventuell-stangning-av-
forskola-skola-och-annan-pedagogisk-verksamhet och till verksamhetsutövare finns här: 
https://knivsta.se/politik-och-organisation/nyheter-och-pressinformation/aktuella-
fragor/coronaviruset-och-covid-19/information-till-foretagare-i-knivsta/information-till-dig-
som-ar-verksamhetsutovare-infor-en-eventuell-stangning-av-forskola-skola-och-annan-
pedagogisk-verksamhet. 
 
På grund av rådande omständigheter så kommer vårens sommarfest för förskola och 
skolavslutning i grundskolan att se annorlunda ut jämfört med vad vi är vana vid. Dock 
kommer avslutningarna att i respektive skolform (förskola/grundskola) ha motsvarande 
upplägg, men mer detaljerad information kommer att komma från respektive rektor.  
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Det som bland annat är gemensamt för såväl förskola som skola är att den typen av 
tillställningar genomförs utan några andra personer än barn/elever och personal. Vi tycker 
att det är mycket tråkigt att avslutningarna kommer att genomföras utan er som 
vårdnadshavare, men det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska risken för spridningen av 
covid-19. 
 
Som vanligt återkommer vi med mer information när den finns och fram till dess önskar vi er 
alla allt gott! 

 
Hans Åhnberg, skolchef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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