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Till alla vårdnadshavare med barn inom Sigfridsborgs skolenhet 

• Bäckaliden fsk 

• Svanhöjden fsk 

• Ältadalen fsk  

• Sigfridsborgs skola och fritidshem  

För oss är det viktigt att Du känner Dig trygg med att lämna ditt barn på våra förskolor och i 

skolan. All vår information och åtgärder utgår från Folkhälsomyndighetens anvisningar samt 

Nacka kommuns anvisningar. Jag har tagit fram riktlinjer som gäller all personal på våra enheter.  

Vi lägger även ut allt på vår hemsida: https://www.nacka.se/valfard-skola/sigfridsborgs-skola/ 

Varmt tack för de fina arbete och de fina tillrop vi nu får i denna svåra situation! 

Mina medarbetare gör ett mycket fint arbete varje dag och Du som förälder likaså, vi gör det här 

tillsammans! 

Här nedan kan du läsa om de samlade åtgärder som vi vidtagit inom våra enhet.  

Anne Sjö 

 

Åtgärder vi vidtagit i förskolan:  

• Vi tvättar händer noga och ofta.   

• Vi bedriver mycket verksamhet utomhus.  

• Vi undviker större samlingar i våra lokaler och hallar.  

• Vi samlar inte barnen i större grupper såväl utomhus som inomhus.  

• Vi arbetar huvudsakligen i färggruppen.  

• Pedagoger lägger upp mat och brer smörgåsar.  

• Vi tvättar leksaker, täcken, kuddar utifrån behov.  

• Vi har säkerheten i fokus – all verksamhet ska vara trygg och säker.  

• Vi ringer hem barn som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom.  

• Vi gör en dagsplanering över personal och kan behöva flytta personal mellan enheterna för att 

skapa trygghet.  

• Vi har egenkontroll på resp. avdelning – tex. kring städning och rengöring av skötrummen.  

 

Åtgärder vi vidtagit i skolan:  

• Vi tvättar händer noga.  

• Vi bedriver mycket verksamhet utomhus.  

• Vi lämnar lektioner tidigare innan mat, så alla elever hinner tvätta händer.  

• Pedagoger lägger upp mat och delar ut smörgåsar. Vi har små smörpaket.  

• Halva årskursen äter i klassrum och halva årskursen äter i matsalen. (Gäller inte årskurs F och 1) 

• Vi undviker övningar på idrotten med närkontakt.  

• Vi har så mycket som möjligt av idrottsundervisningen utomhus. 

• Vi undviker större samlingar i våra lokaler och hallar.  

• Vi fördelar eleverna med större mellanrum i klassrummen när det går.  

https://www.nacka.se/valfard-skola/sigfridsborgs-skola/


 
 

• Vi har säkerheten i fokus – all verksamhet ska vara trygg och säker.  

• Blir en elev sjuk under dagen ringer vi hem barnet.  

• Önskar Du ledigt för ditt barn/elev av oro – kan du ansöka om det. Blankett finns på hemsidan 

eller på expeditionen. Du kan rekvirera den av Din lärare.  

 

Övergripande åtgärder:  

• Alla vuxna är noga med handtvätt.  

• Vi vuxna håller avstånd till varandra.  

• Vi har satt upp anslag om handtvätt på flera platser på resp. enhet.  

• Vi har god egenkontroll i våra kök.  

• Får vi kännedom om ett Corona/Covid 19 fall inom våra enheter, kan vi inte lämna ut den 

informationen, då bryter vi patientsekretessen.  

• Varje familj som drabbas får instruktioner från Smittskydd och infektionsläkare.  

• För att samordna personal och barn/elevantal är det viktigt att vi tidigt på dagen får in antal 

frånvarande barn/elever. Anmäl på Infomentor så fort Du vet.  

• Vi undviker möten med vuxna, vi har digitala möten. Måste vi ses är vi max 10 personer och 

använder stor lokal.  

• All personal som är sjuka, även med milda symtom är hemma. Personal är hemma 48 timmar 

friska innan återgång till arbetet.  

• För att min personal ska vara välinformerad har vi samlat all information på vårt Intranät. Det ska 

vara lätt för mina medarbetare att hitta och göra rätt.  

• Saknas det mycket personal på en enhet någon dag, är alla medarbetare medvetna om att 

omfördelning i personalgruppen kan ske.  

• Vi slår ihop avdelningar, klasser, team utifrån behov.  

• Vi har säkerställt att alla nödvändiga funktioner kan vara i drift även om någon är sjuk, det finns 

reserver utsedda på alla funktioner.  

• Vi har ett bra Risk och Konsekvensarbete och är välförberedda för olika senarior.  

• Vi fokuserar på kärnverksamheten – förskola/skola. 

• Om förskolan och skolan skulle stänga – planerar vi för att ha verksamhet öppen för Dig som 

arbetar inom samhällsnyttiga funktioner i samhället.  

• Om Grundskolan skulle stänga har vi förberett för Distans och Fjärrundervisning, vi har alla 

digitala plattformar på plasts.  

 

Varmt tack  

Anne Sjö 

Rektor  

Sigfridsborgs skolenhet  


