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Med anledning av Corona viruset 
 

Vår högsta prioritet är hälsan hos våra elever och barn, verksamma inom kommunens 
verksamheter, deras familjer och vårt samhälle. Vi följer nogsamt utvecklingen av Covid-19 och 
vill med denna skrivelse informera och förbereda er för hur vi hanterar smittspridningen 
framgent på bästa sätt. Vi uppmanar er att använda Schoolsoft, Unikum och hemsida 
(www.horby.se) för att ta del av aktuell information. 
Vi utvärderar nuläget dagligen, baserat på vägledning från tjänstemän, politiker och myndigheter 
och kommer implementera åtgärder efter behov, riktlinjer och beslut. 
 
En fråga vi vet många undrar över, kommer skolorna att stänga 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar idag inte en stängning av skolorna utan ser vikten i att 
den delen av samhället ska fortgå som vanligt. Fokus ligger idag på att minska smittspridning till 
våra äldre i samhället, samt att minska den geografiska spridningen. Det är viktigt att vi alla tar 
vårt ansvar för det och uppmanar er att följa folkhälsomyndighetens råd. 
(folkhalsomyndigheten.se)  
Vi förbereder naturligtvis för en eventuell omställning till distansundervisning, då vi måste vara 
redo om en sådan insats kommer att anses som nödvändig. Ni ska känna er trygga med att era 
barn fortsättningsvis kommer att få hög kvalitativ undervisning och stöd. 
 

Eventuell stängning av kommunens ”fysiska” förskolor, fritidshem och skolor och 
övergång till distansutbildning 
 

Hörby kommun som huvudman kan på grund av coronaviruset stänga verksamheter  
• på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset 
att det inte går att bedriva verksamheten 
• efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning 
• därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärra 
• på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 
 

Regeringen kan stänga förskola och skola 
För att Sverige ska vara redo om smittläget skulle bli värre har riksdagen den 19/3 beslutat om en 
ny lag. Lagen innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter 
om att bland annat förskolor, skolor och fritidshem ska stängas tillfälligt på nationell, regional 
eller kommunal nivå. 
Om regeringen beslutar om stängning ska förskola, fritidshem och skola erbjudas barn och 
elever, som har behov av omsorg, för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. 
 

Vad innebär det om förskola, fritidshem och skola tillfälligt behöver stänga 
1. Distansundervisning kommer att genomföras i samtliga årskurser från åk F-9 tills annan 
information förmedlas.  
2. Elever och barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner kommer att erbjudas 
undervisning på skola samt omsorg på förskola och fritidshem. 
 



 

   

  
  

  

   
 

 

Hur fungerar distansutbildning 
Distansutbildning är en utbildningsform som innebär att lärare och elever är skilda åt. Olika typer 
av medier (t.ex. trycksaker, ljudmedier, datorer och nät) utnyttjas för att överbrygga avståndet 
mellan elever och lärare och för att förmedla kursinnehåll. Eleverna följer fortfarande ett schema 
för undervisning. 
 

Hur vet barnen vad de ska göra 
Genom framför allt digitala teknik som Google Classroom och Schoolsoft kommer elev och 
lärare ha en tvåvägskommunikation där schema, lektionsupplägg, arbetsuppgifter samt närvaro 
dokumenteras och följs upp 
 

Vad innebär det för mig som vårdnadshavare 
Att ge bästa tänkbara förutsättningar för kunskapsinhämtning för ditt barn, vilket innebär tex 
sömn, rörelse och god kosthållning. Extra viktigt att hålla sig uppdaterad via Schoolsoft, Unikum 
och hemsida. 
 

Hur fungerar frånvaro/närvaro 
Som vårdnadshavare i grundskolan förväntas du att meddela frånvaro enligt nuvarande rutin via 
Schoolsoft. Som vårdnadshavare i förskolan kommer du att fortsätta frånvaroanmäla enligt 
nuvarande rutin genom ditt/dina barns respektive förskolas telefon. 
 

Om man har frågor 
Som vårdnadshavare i grundskola har du möjlighet för fortsatt kontakt med all skolans personal 
som vanligt genom Schoolsoft. Vårdnadshavarna i förskolan fortsätter ha sin kontakt enligt 
nuvarande rutin genom ditt/dina barns respektive förskolas telefon. 
 

För er med samhällsviktig funktion 
För hushåll som behövs extra mycket för att samhället ska fungera, kommer ”fysisk” förskola, 
fritidshem och skola att erbjudas era barn.  Enkät kommer att skicka ut via Schoolsoft och 
Unikum, där vi gör en kartläggning för att underlätta för planering av lokalitet och personal. 
 

Vad är samhällsviktig funktion 
En samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som måste fungera antingen för att vi inte ska 
hamna i allvarliga kriser, eller för att hantera kriser när de väl inträffar. I MSBFS (2015:5) 
 

Var ska mitt barn om en stängning blir aktuell  
Om detta läge skulle inträffa kommer du finna all information på Schoolsoft, Unikum och 
kommunens hemsida.  
 

 
Vi är medvetna om att det inte finns en lösning som passar alla. Vi kommer göra allt för att lösa 
specifika situationer efterhand och hoppas på en fortsatt god samverka mellan förskola, 
fritidshem skola och hem. 
 
Caroline Åkesson Larsson  
Förvaltningschef och skolchef 
Hörby kommun 


