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Nyhetsbrev - Corona
Vi kommer löpande att skicka ut aktuell information för att hålla alla uppdaterade. Informationsbrevet kommer
publiceras både genom lärplattformar och hemsida.
Uppkommer det akut information kommer den att publiceras omgående.

Nyhetsbrev
Hålla i och hålla ut, viktigare än någonsin!

Förskola och fritidshem
Smittskydd Västra Götalands
Rekommendationer om lämning och hämtning av barn vid förskola
2020-11-26
Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan
under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

TRA2000, v 2.0, 2011-06-08

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så
kallad skyddsplikt). Det betyder att den som är smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i samma hushåll
och inte resa med allmänna kommunikationsmedel. De kan vistas utomhus så länge de håller avstånd till andra personer.
På denna sida finns dessa förhållningsregler, vilka ges av behandlande läkare. I förhållningsreglerna finns information om
vad som menas med ”smittsam period”.
Om barnet inte kan vara hemma är vårdnadshavare ansvarig för att se till att hämtning och lämning kan ske på ett säkert
sätt för att undvika smittspridning. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren har symtom eller inte. Även
förskoleverksamheter har ett ansvar för att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt. Det innebär att ett avstånd om
minst två meter ska hållas mellan personal och den som lämnar och hämtar, och att det sker utomhus.
Endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola.
Rekommendationen kan komma att omprövas vid förändrat epidemiologiskt läge, eller om nya nationella riktlinjer
tillkommer.
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En vädjan från förskolor och fritidshem i Tranemo kommun
För er som har misstanke om att ni drabbats av Covid -19 eller har konstaterats att ni har Covid -19 i familjen,
vädjar vi till er att ni har era barn hemma under sjukdomsperioden.
Detta för att bidra till minskad smittspridning och att förhindra att vår personal insjuknar och skapa
förutsättningar att hålla verksamheten öppen.

Information vid en eventuell stängning av förskola eller fritidshem
Under rådande omständigheter kan det ske att vi snabbt behöver anpassa vår verksamhet pga personalbrist
pga covid-19 och vi vill i största möjliga mån hålla öppet för så många barn och elever som möjligt. Det kan
vara delar av eller i vissa fall hela verksamheten som behöver stängas, det kan se olika ut på olika orter.
I de fall vi skulle behöva stänga finns det möjlighet för er att under de dagar du är hemma pga att
verksamheten är stängd ansöker du om VAB. Mer information om det tillfälliga beslutet om VAB vid stängning
av förskola/skola finns på Försäkringskassans hemsida
Går det inte att bedriva en verksamhet har vi enligt lag rätt att stänga verksamheter och då är det bara de barn
eller elever vars vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet som fortsatt erbjuds omsorg. Mer
information om inhämtning av era behov kommer vid senare tillfälle.

Grundskola

Information runt skolavslutningen får du från din skola
Anmälan om skolskjuts från skolavslutningen Anmälan görs senast 7 december!
Öppettider fritidsgårdar
Öppettiderna gäller fram till jul, och därefter från vecka 2.
Gårdarna har stängt över jul, nyår och trettonhelgen, alltså vecka 52, 53 och 1.
Onsdag, Grottan
14:00-16:00 – årskurs 5–6
16:00-20:00 – årskurs 6–15 år
Torsdag, Limmared
14:00-16:00 – årskurs 5–6
16:00-20:00 – årskurs 6–15 år
Fredag, Grottan
14:00-16:00 – årskurs 5–6
16:00-22:00 – Årskurs 6–15 år
OBS! Stängt i Länghem och Grimsås!
Se våra sociala medier för de rutiner som gäller under pandemin och för möjligheter att delta i digitala
happenings.
Vi ställer inte in, vi ställer om!

Gymnasiet
Delvis distansundervisning på Tranemo gymnasieskola infördes från och med 23 november. Tranemo
gymnasieskola inför distansundervisning varannan vecka för årskurs 2 och 3 från och med 23 november.
Distansundervisningen kommer att pågå höstterminen ut. Det är för att minska risken för spridning av
coronaviruset på skolan som undervisning på distans införs.
Skolavslutningen på gymnasiet sker i år digitalt.
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Den stödlinje som vi informerade om i förra informationsbrevet är nu avslutad.
Känner ni er oroliga eller har frågor runt covid-19 kan ni alltid vända er till 1177.se, 11313.se och om ni behöver
hjälp/stöd eller känner oro för någon person så vänder ni er direkt till
mottagningsenheten 0325-57 62 10.
Barn- och elevhälsan har många specialister som finns och kan vara ett stöd.
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