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Information till dig som har barn i förskolan         
Jag vill börja med a/ tacka dig som förälder som 7llsammans med all fantas7sk personal 
ser 7ll så a/ vi har friska och pigga barn i våra förskolor, stort tack! 
 
Som du redan vet så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommenda7oner kring Covid-19, 
och våra förskolor har vidtagit e/ stort antal åtgärder för a/ minska smi/spridningen 
under våren och sommaren. Stort tack 7ll er engagerade föräldrar, våra barn och alla 
medarbetare som hjälpts åt med det! Barnen älskar a/ tvä/a händerna och de har vant 
sig snabbt vid förändringarna som 7ll exempel mer uteverksamhet och indelning i mindre 
grupper. 

Förändringar i rutiner och tider från och med v 33.  
Region Kalmar län har 7digare varnat för a/ smi/spridningen i vårt län troligen skulle öka 
under sommaren. Den informa7on vi får nu, är a/ läget är stabilt i vår region, men a/ vi 
ska fortsä/a a/ vara noga med a/ följa Folkhälsomyndighetens och Regionens 
rekommenda7oner. Vi kommer därför a/ återgå 7ll de riktlinjer vi har haM 7digare från 
och med vecka 33. Dessa riktlinjer gäller 7lls vidare, men kan komma a/ förändras.  

Det innebär a/: 
• schema för föräldralediga och arbetssökande återgår 7ll a/ vara 7sdag, onsdag 

och torsdag kl. 9.00-14.00.  
• schema för permi/erade föräldrar återgår 7ll a/ vara 7sdag, onsdag och torsdag 

kl. 9.00-14.00. Kom ihåg a/ ändra inkomstuppgiMer i IST.  
• schema för föräldrar som är “halv7ds-permi/erade” återgår 7ll a/ vara 7sdag, 

onsdag och torsdag kl. 9.00-14.00 plus 7llägg eMer arbets7der. Kom ihåg a/ ändra 
inkomstuppgiMer i IST. 

Vi fortsä/er a/:  
• lämna och hämta barnen utomhus i så stor utsträckning som möjligt. 
• ha uteverksamhet i så hög utsträckning som möjligt under större delen av dagen. 

Vår utgångspunkt är a/ alla barn har rä/ 7ll förskola och vi välkomnar alla friska barn! Vi 
ser a/ barn mår bra av en vardag som är så normal som möjligt, särskilt i dessa 7der.  
Tveka inte a/ höra av dig 7ll din rektor med frågor och funderingar. 

Med vänliga hälsningar  

Rektor      Ewa Myhrén  
Tf verksamhetschef för förskola
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