
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 
E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

 

2020-05-04 
 

Verksamhetschef för förskola 
Christine Andersson 
0490–254216 
christine.andersson@vastervik.se 

Information till dig som har barn i förskolan         

Jag vill börja med att tacka dig som förälder som tillsammans med vår fantastiska personal 
ser till så att vi har friska och pigga barn i våra förskolor, stort tack! 
 
Som du redan vet så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra 
förskolor har vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska smittspridningen av 
coronaviruset. De nya åtgärderna har fungerat väl tack vare vår duktiga personal, 
engagerade föräldrar och barn. Barnen älskar att tvätta händerna och de har vant sig 
snabbt vid förändringarna som till exempel mer uteverksamhet och indelning i mindre 
grupper. 

Förändringar i rutiner och tider 
Region Kalmar län varnar för att smittspridningen i vårt län troligen ökar fram till 
sommaren. Vi är angelägna om att kunna fortsätta hålla våra förskolor öppna som vanligt 
även i ett sådant läge. Därför vidtar vi nu ytterligare åtgärder för att minska antalet 
situationer där vi bedömer att risken för smittspridning är extra hög. De situationer vi vill 
undvika är bland annat att många barn möts på liten yta. Förutom att minska 
smittspridning hoppas vi att dessa åtgärder gör att de föräldrar som är oroliga och håller 
sina friska barn hemma ska känna sig tryggare att lämna sina barn på förskolan framöver. 
 
Vår utgångspunkt är att alla barn har rätt till förskola och vi välkomnar alla friska barn! Vi 
ser att barn mår bra av en vardag som är så normal som möjligt, särskilt i dessa tider.  

Följande gäller från och med den 11 maj till och med vecka 32 
• Lämning och hämtning sker utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 
• Uteverksamhet under större delen av dagen. 
• Schema för föräldralediga och arbetssökande: måndag-fredag kl. 8.00-11.00 
• Schema för permitterade föräldrar: måndag-fredag kl. 8.00-11.00. Kom ihåg att 

ändra inkomstuppgifter i IST.  
• Schema för föräldrar som är “halvtids-permitterade”:  måndag-fredag kl. 8.00-

11.00 plus tillägg efter arbetstider. Kom ihåg att ändra inkomstuppgifter i IST. 
 
Vi hoppas att du har förståelse för detta och att det kan hjälpa oss att minska 
smittspridningen tillsammans! Tveka inte att höra av dig till din rektor med frågor och 
funderingar. 

 
Med vänliga hälsningar  

 
Christine Andersson 

Rektor      Verksamhetschef för förskola 
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