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Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare med barn i årskurs 
7–9 i Smedjebackens kommuns skolor 2021-05-12 
 
Efter samråd med Smittskydd på Region Dalarna så har skolledningen nu beslutat att 
våra elever i årskurs 7–9 kan återgå till närundervisning. Det sker från och med onsdag 
vecka 20, 19/5. I vår region ser man en försiktig nedgång på antalet positiva fall och så 
även i vår kommun. Flera kommuner i Dalarna har redan återgått eller kommer återgå 
inom kort till närundervisning. 
 
Folkhälsomyndigheten skriver att: ”Det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla 
grundskolor öppna under pandemin, eftersom undervisning i skolans lokaler är det 
bästa för elevernas lärande och sociala sammanhang. Därför bör en avvägning göras 
mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som 
vidtas. Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av 
distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska 
och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara konsekvenser”. Man ser helt enkelt att våra 
ungdomar inte mår bra av att inte få vara på plats i skolan. Detta ska såklart sättas i 
relation till den smitta som fortfarande finns i samhället. 

Att vi återgår till närundervisning betyder därför inte att allt återgår till hur det var innan 
pandemin. Vi fortsätter självklart att göra allt vi kan i skolan för att förhindra trängsel 
och att hålla avstånd. Vi önskar hjälp från er vårdnadshavare med att påminna 
ungdomarna om det samt att vara noggrann med handhygien och uppmana till att vara 
utomhus på rasterna. Det är också fortsatt viktigt att alla stannar hemma vid minsta 
symtom samt att man bokar tid för provtagning.  

Skolledningen har fortsatt regelbundna samråd med Smittskyddsenheten och skolorna 
är förberedda för att snabbt vidta nödvändiga åtgärder om vi ser att smittan ökar bland 
personal och/eller elever.  

//Ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

 

Arabiska 

الهاتف: المساعدة في الترجمة ؟ اتصل بخدمة المواطن عبر 0240660075هل تحتاج   

Somaliska 

Waad salaaman tahay!  Ma rabtaa in lagaa caawiyo tarjumaadda? Wac adeegga muwaadinka taleefoonka: 0240-

660058.Mahadsanid. 
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Tigrinska 

ሰላም! ድሌት ንስኺ ትርጕም ? ይኽእል ድውል ዜጋታት ኣገልግሎት  ተሌፎነይ: 0240660058።የቀንየለይ። 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 


