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Information om vad som gäller om regeringen tar 

ett beslut om att stänga skolan 

 

Hej 

Som ni säker hört har regeringen tagit ett beslut om en ny lag som gör det möjligt 

för regeringen att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till 

vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. 

Det är viktigt att poängtera att beslutet inte innebär att förskolorna och skolorna 

kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör i dagsläget 

fortfarande bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är 

en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen av coronaviruset 

covid-19. 

Vi på skolorna förbereder oss så att vi är så redo som möjligt om ett sådant beslut 

tas.  

Det är också viktigt att veta att skolans lokaler inte kommer vara stängda. De 

kommer fortfarande vara öppna för de som behöver det. Det kommer att finnas 

lärare och annan personal på plats.  

Detta är nytt för oss, vi lär oss fortfarande och kommer fortsätta lära oss under 

resans gång. Denna situation har ingen av oss varit med om förut - vi ska göra så 

gott vi kan. 

Om eleverna ska vara hemma 

Om det beslutas att eleverna ska delta i undervisningen hemifrån kommer vi att 

skicka ut information till er vårdnadshavare via Tieto. Informationen kommer 

också finnas på kommunens webbplats hallsberg.se. 

Skolarbetet ska bli gjort även om eleverna inte är i skolan. Det kommer ligga 

mycket ansvar på både er vårdnadshavare och eleverna.   
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Eleverna kommer behöva ha regelbunden kontakt med lärarna under arbetets 

gång. De ska visa att de jobbar och få arbeten rättade så att de kan få respons och 

stöd från lärare. 

Så kommer undervisningen gå till 

Alla elever har en egen lärplatta som de ska använda om de är hemma. Arbetet 

kommer att utgå från Office 365.  

Din skola kommer att ge dig mer detaljerade instruktioner om hur arbetet 

kommer att gå till. Den informationen ges om det kommer ett beslut om att 

elever ska delta i undervisningen hemma. 

Skolan kommer vara öppen för den som behöver det 

Skolan kommer som sagt inte vara helt stängd. Den kommer fortfarande vara 

öppen för elever som har vårdnadshavare som arbetar inom någon av de 12 

samhällsviktiga sektorer som regeringen har presenterat. Det är din arbetsgivare 

som avgör om du arbetar inom en sådan verksamhet och måste vara på jobbet. 

Skolan kommer också vara öppen för elever som behöver extra stöd eller behöver 

vara i skolan av andra skäl.  

Det är inte säkert att alla skolor kommer hållas öppna. Ditt barn kan alltså få vara i 

en annan skola under den perioden.  

Testa din internetuppkoppling 

Vi behöver veta att eleverna kan delta i undervisning hemifrån. Därför vill vi att ni 

testar att er internetuppkoppling fungerar. Under veckan kommer ditt barn få 

med en lärplatta hem. Vilken dag det sker kan skilja från skola till skola. 

Ditt barn kommer också få med sig en enklare hemuppgift som ska göras på 

lärplattan och en blankett. På blanketten ska du som är vårdnadshavare fylla i om 

er internetuppkoppling fungerar.  Det är viktigt att du fyller i och skriver under 

blanketten och skickar med den till skolan.  

Fritids 

Fritids kommer att vara öppet för elever som har vårdnadshavare som arbetar 

inom samhällsviktiga verksamheter och elever som behöver vara på fritids av 

andra skäl. 

Nationella prov 

Skolverket har tillsammans med regeringen fattat beslut om att inga nationella 

prov kommer att genomföras under våren. De nationella proven är ett viktigt stöd 

när läraren bedömer elevernas kunskaper och ett underlag för betygsättningen. 

Det är därför extra viktigt att elever som är friska är i skolan så att de får det stöd 

de behöver och det betyg som de förtjänar. Särskilt viktigt är det för elever i skolår 

9.  
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Sjukvårdsrådgivning och frågor om covid-19 

1177 Vårdguiden 

Senaste rekommendationerna från Region Örebro län hittar du på 1177 

Vårdguidens webbplats. (1177.se) 

Det nationella informationsnumret 113 13 

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella 

informationsnumret 113 13. 

Hit kan du vända dig om du har generella frågor om coronaviruset som inte 

handlar om sjukdomssymptom. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 

Aktuell information om coronaviruset 

Krisinformation.se 

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheterna. 

Folkhälsomyndigheten 

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

(folkhalsomyndigheten.se) 

Region Örebro län 

Regionalt är det Region Örebro län som ansvarar för smittskydd och vårdhygien. 

På Region Örebro läns webbplats hittar du information till allmänheten med 

anledning av det nya coronaviruset. 

Region Örebro läns information till allmänheten om covid-19 (regionorebrolan.se) 

Tänk källkritiskt 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela 

inte osäker information. 

Information in other languages 

Information in other languages 

You can find information in other languages at The Public Health Agency of 

Sweden’s website. 

FAQ in english about covid-19 at The Public Health Agency of Sweden’s website. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-

sweden/communicable-disease-control/covid-19/ 

Information about how to protect yourself and others in diffrent languages at The 

Public Health Agency of Sweden’s website 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/ 

https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/Coronavirus-COVID-19-information-till-allmanheten/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
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Information about covid-19 in different languages at The Public Health Agency of 

Sweden’s website 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/ 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/

