2020 03 21

Hej föräldrar och barn på Tankeborgen Svartlå fria
Vi följer noga utvecklingen avseende Covid-19. I dagsläget stängs inga skolor eller förskolor,
om inte ett aktivt utbrott av viruset finns konstaterat, eller om så många i personalen är
sjuka att vi inte kan bedriva verksamheten.
En stängning kan bli aktuellt i ett senare skede – om så många har viruset samtidigt att
sjukvården inte hinner med – och ett sådant scenario planerar vi för, för att vara på den
säkra sidan. En stängning sker enbart på uppmaning från folkhälsomyndigheten/regeringen.
Skulle detta bli aktuellt hör vi självfallet av oss så fort vi vet.
Vi kommer i så fall i första hand att bedriva hemundervisning via mail, telefon och digitala
hjälpmedel som komplement till de vanliga böckerna. Vi får bestämma ett sätt där barnen
får ”logga in”, det vill säga anmäla att de börjar med sitt skolarbete för dagen och även
skicka in resultat eller på annat sätt visa på arbete utfört, vid vissa tidpunkter. Detta för att vi
ska kunna påvisa att vi garanterar undervisningstiden. På samma vis kan man självklart också
få hjälp med uppgifter och instruktioner av lärarna. Efter en stängning kan det också bli
aktuellt med utökade skoldagar för att ta igen det man har missat. Barn som inte ”loggar in”,
eller kan visa på arbete utfört under en stängning, kan få förlängd termin.
Eventuell sjukdom eller ledighet för elever under en eventuell stängning fungerar på samma
sätt som annars. Ledighet söks via blankett, i förväg. Sjukanmälan under en stängning sker
via sms till lärare eller förskolans telefon 072 5049608
Det är i dagsläget fortsatt viktigt att tvätta händer och att vara hemma om man har
symptom, man ska ha två symptomfria dagar innan man är tillbaka i skolan. Vi kommer att
vara extra noga med att skicka hem barn som vi upplever har symptom.
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