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Information till vårdnadshavare angående Covid-19 
 
Hej! 
 
Tyvärr har vi mycket stor frånvaro av både elever och personal på skolan just nu. 
Det beror på sjukdoms- och karantänsskäl. Vi har fått flera frågor av er 
vårdnadshavare om varför vi inte växlar över till distansundervisning. 
 
Det är viktigt att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd så långt det är 
möjligt, även i en situation då smittspridningen i samhället är hög. När vi gick över 
till distans i våras var situationen idag är en annan. Vi var då en av få låg- och 
mellanstadieskolor som stängde ner i Karlstad eftersom smittspridningen var så 
hög i Skattkärr. De flesta skolor idag har samma höga smittspridning som oss i 
dagsläget. Smittskydd Värmland bedömer nu situationen utifrån ett större 
samhällsperspektiv. Samhället är redan påverkat av alla som av olika skäl måste 
vara hemma från sina arbeten. Vid distansundervisning blir det ännu fler. Många 
av er är redan mitt uppe i en ansträngd situation och gör redan allt ni kan för att 
hantera situationen.  
 
Övergripande handlar det om att under den här perioden försöka hitta flexibla 
lösningar för att undervisningen ska kunna genomföras med rimlig kvalitet och i så 
stor utsträckning som möjligt. Vi fortsätter därför att göra vårt allra bästa för att 
fokusera på undervisningen och elevhälsouppdraget på plats. Beslut om distans- 
eller fjärrundervisning eller stängning av fritidshem kommer endast att ske vid 
personalbrist. Inget samråd med Smittskydd Värmland behövs då. 
 
Om ni har några funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Johan Wisenius Helena Johansson 
Rektor Rektor 


