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Plan för fortsatt verksamhet vid coronavirus Covid -19 
 

Huvudman och rektor har tillsammans gjort en handlingsplan där syftet är att så långt som 

möjligt undvika en stängning av verksamheten och att så långt som möjligt upprätthålla 

verksamhet under normala betingelser. 

Begränsa smittspridning 
 Tvätta händerna, använd handsprit, hosta/nys i armvecket, håll avstånd, vädra 

ofta. 

 Barn och pedagoger som visar minsta symptom på luftvägsinfektion ska stanna 

hemma. 

 Barn ska stanna hemma om någon i familjen har misstänkt eller konstaterad Covid-

19 i familjen. 

 Anställda som har covid-19-smitta hemma ska inte arbeta i förskolan. (Enligt ny 

rekommendation kan anställda arbeta om de har 3 vaccinationer eller haft Covid -

19 inom 3 månader.)  

 Lämning och hämtning sker utomhus. 

 Om ett barn blir sjukt på förskolan ska barnet isoleras i väntan på att 

vårdnadshavare hämtar barnet. Personal som tar hand om barnet har 

skyddsutrustning (t.ex. handskar, munskydd, visir). 

 Den dagliga verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas utomhus. 

 Föräldramöte, utvecklingssamtal, andra möten genomförs digitalt. 

Skyddsutrustning 
På förskolan har alla tillgång till personlig skyddsutrustning (munskydd, visir och handskar) 

och att det finns tvål och handsprit. Det finns tillgång till engångsmunskydd för 

vårdnadshavare och andra som besöker förskolan. 

Kartläggning av samhällsviktiga yrken 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit fram riktlinjer som berör 

samhällsviktiga funktioner och yrken. Förskolan gör en kartläggning bland vårdnadshavarna 

om vilka familjer där båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga yrken, så att vi har en klar bild 

av vilka barn som ska erbjudas omsorg i händelse att förskolan tvingas stänga. 
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Av MSB särskilt utpekade samhällsviktiga yrken 
 Energiförsörjning 

 Finansiella tjänster 

 handel och industri 

 hälso och sjukvård samt omsorg 

 information och kommunikation 

 kommunalteknisk försörjning 

 livsmedel 

 militär försvar 

 offentlig förvaltning 

 skydd och säkerhet 

 sociala försäkringar 

 transporter 

Vilka enskilda personer i dessa sektorer som ska betraktas arbeta med samhällsviktig 

verksamhet, och som även fortsatt ska erbjudas barnomsorg, är upp till arbetsgivaren att 

besluta. 

De vårdnadshavare där båda har samhällsviktiga yrken lämnar in ett intyg från arbetsgivaren 

där det framgår att de har samhällsviktiga yrken. 

Stängning av verksamheten 
Riksdagen har gett regeringen möjlighet(förordning(FM2020:115)att stänga landets skolor 

och förskolor om arbete mot smittspridning kräver det. Om ett sådant beslut fattas övergår 

omsorgsansvaret till barnets hemkommun. Det finns möjlighet för kommunen att sluta avtal 

med enskilda huvudmän för att dessa fortsatt ska erbjuda omsorg till de barn som ingår i 

någon av följande två kategorier: 

1. Barn vars vårdnadshavare arbetar i särskilt utpekade samhällsviktiga sektorer. 

2. Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin 

utveckling som endast kan erbjudas i förskolan. 
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Stängning eller neddragning av verksamheten 
En huvudman kan med kort varsel med anledning av covid-19 besluta om stängning av 

verksamheten. 

Huvudman kan besluta om stängning i fyra fall: 

1. En så stor del av personalen är frånvarande med anledning av covid-19 att det inte går att 

bedriva verksamheten. 

2. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning. 

3. Verksamheten ligger i ett område som folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara 

avspärrat enligt smittskyddslagen(2004:168) 

4. På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 

I en situation då det kan bli aktuellt med en stängning eller minskat öppethållande av 

verksamheten på grund av personalbrist på grund av covid-19 har huvudmannen skyldighet 

att erbjuda omsorg till de vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga yrken.  

Ett beslut om stängning måste vara väl underbyggt och utgå från barnets bästa. Beslutet ska 

dokumenteras och ansvarig tillsynsmyndighet ska informeras om beslutet. Beslutet omprövas 

dagligen 

Erbjuda förskola till vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken 
Familjer där båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga yrken kan under vissa förutsättningar 

prioriteras en plats inom förskolan trots att ordinarie verksamhet är stängd. Vårdnadshavaren 

för en dialog med arbetsgivaren om vårdnadshavaren deltar i samhällsviktig verksamhet. 

Arbetsgivaren avgör om vårdnadshavaren behövs i verksamheten eller ej vid en eventuell 

stängning av förskolan.  

Behov av barnomsorg vid stängning 
1. Blåklinten håller öppet för de barn där föräldrarna har samhällsviktiga yrken. 

2. Erbjuds plats på annan enskild förskolan i Karlstad kommun, en känd pedagog är med. 

3. Blåklinten är stängt. (Alla pedagoger är sjuka eller sitter i karantän. Det finns ingen som kan 

ta hand om barnen.) 

Vi samarbetar med: 
Karlstad kommun Barn o Ungdomsförvaltningen, Smittskydd Värmland. 

Vi håller oss uppdaterade och följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 


