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Information från utbildningsförvaltningen till vårdnadshavare, med anledning av covid-19 

 

Vad händer om förskola, grundskola eller fritidshem stänger i vår 

kommun? 

 

Om det blir aktuellt med stängning av förskolor och/eller skolor kan eventuella 

beslut fattas för enskilda enheter eller för hela områden med kort varsel. Därför vill 

vi redan nu förbereda dig som vårdnadshavare på vad som då kommer att ske, 

för att övergången ska bli så bra som möjligt för dig och ditt/dina barn. 

 

Syftet med att stänga är att minska smittspridning av covid-19. Generellt gäller att 

barn hålls hemma under den tid som förvaltningen anger. Tiden kan komma att 

ändras efterhand. Du får information när det är dags att återgå till ordinarie 

verksamhet. 

 

Har jag rätt till omsorg vid en stängning av förskola och/eller skola? 

Barn eller elever som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, 

ska få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga 

verksamheten ska kunna upprätthållas. Rätt till omsorg har du utifrån följande 

punkter:  

● Barn med två vårdnadshavare varav båda två är sysselsatta inom 

samhällsviktig verksamhet.  

● Barn med en vårdnadshavare som är sysselsatt inom samhällsviktig 

verksamhet.  

 

Vad som räknas som samhällsviktig verksamhet finns beskrivet av Myndigheten 

för skydd och beredskap (MSB), men varje arbetsgivare behöver göra en egen 

bedömning av vilken personal som är klassad som samhällsviktig. Du kan läsa 

mer om vad som är samhällsviktig verksamhet hos MSB.  

 

Du har även rätt till omsorg vid särskilda skäl 

Förskola eller fritidshem ska också erbjudas barn eller elever som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som 

endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.   

 

För att vara berättigad plats behöver din arbetsgivare ha meddelat dig att du 

är verksam inom samhällsviktig verksamhet och omfattas av ovanstående 

kriterier.  

 

Vid en stängning av grundskolor, förskolor och fritidshem kan Borgholms kommun 

behöva slå ihop verksamheter vilket betyder att barnomsorg kan behöva ges på 

annan förskola eller fritidshem än där ditt barn har sin placering. 

 

https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet
https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet


 

Hur går anmälan till vid en eventuell stängning? 

Vi har gjort en E-tjänst på www.borgholm.se för anmälan av behov av omsorg. E-

tjänsten kommer att göras tillgänglig när beslut tagits om en stängning. Alternativ 

till E-tjänst (blankett) kommer erbjudas.  

 

Om stängning blir aktuell kommer du få information om detta. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Roland Hybelius 

Utbildningschef  

 

http://www.borgholm.se/
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