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Information från skolledningen  

Den samlade bilden är att Kalmarsundsskolan har god        
beredskap gällande Covid-19. Vi håller öppet precis som    
vanligt, men följer noga de direktiv som kommer från regering 
och Folkhälsomyndigheten.  

I de fall det skulle uppstå större frånvaro av pedagogisk personal kan kvaliteten 
på undervisningen riskera att hålla en något lägre kvalitetsnivå än normalt, men 
utbildningsförvaltningen arbetar med att säkerställa att undervisningen håller 
tillräckligt hög nivå för att våra barn och elever ska få en god utbildning även 
under rådande omständigheter.  

Skulle det komma direktiv från regeringen eller Folkhälsomyndigheten om 
stängning av våra verksamheter har vi god beredskap, då lärarna i grundskolan 
de senaste dagarna har arbetat hårt med att förbereda för distansundervisning. 
Likaså kommer vi att kunna hålla fritidshemmet öppet för de funktioner som 
har samhällskritiska arbeten, i det fall ett direktiv kommer om att stänga. Vilka 
dessa yrkeskategorier är beslutar MSB, Myndigheten för samhällskydd och  
beredskap.  
 
Enligt Skollagen 2010:800, kap 7, har alla elever skolplikt och rätt till  
utbildning, dvs garanterad undervisningstid. För att vi ska leva upp till detta om 
Kalmarsundsskolan stängs har vi planerat för detta med hjälp av  
distansundervisning, t.ex. Google Classroom. Uppgifter kommer även att 
skickas över per mail eller genom andra informationskanaler. Undervisningen 
för de yngre och äldre eleverna kan komma att bedrivas på olika sätt beroende 
på elevernas förmåga att arbeta självständigt, vana att arbeta digitalt samt  
tillgång till digital utrustning. 

Det har kommit frågor kring utvecklingssamtal och genomförandet av dessa. 
Möten som kan hållas i digitala mötesmiljöer ska göra det. Rekommendation är 
att erbjuda vårdnadshavare digitala möten i första hand eller via telefon.  

Till alla vårdnadshavare med fritidshemsbarn 
Serviceförvaltningen har meddelat att vi inte har självservering vid någon 
måltid. Detta innebär att utbudet vid frukost, lunch och mellanmål framledes 
blir något begränsat, t.ex. färdigbredda smörgåsar. Personal hjälper också till 
med utdelning av tallrikar, bestick och mat. Vi är väldigt noga med  
handhygienen! 
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Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är: 

- Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.  
- Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mat-hantering 

och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet 
till handtvätt inte finns. 

- Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från 
att spridas och från att förorena händer. 

 

Vid frånvaro 

Meddela alltid skolan om ditt barns frånvaro vid sjukdom.  
Enklast gör du det med ett sms. Har du sms:at frånvaro till skolan får 
fritidshemmet också reda på det. 
 
Skicka SMS till 0730-12 14 24 
(SMS som skickas efter kl 18.00 registreras som frånvaro följande dag). 
 
Heldag exempel 
Frånvaro Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)  
Exempel: FRÅNVARO 090505-0000 

 
 
Med vänliga hälsningar // Skolledningen 
 
 
 
 
 
 


