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Information till vårdnadshavare om undervisning från 
och med 1 mars 2021 
 
Enligt den senaste informationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten är 
smittspridningen av covid-19 i samhället fortfarande hög. I flertalet regioner ligger antalet 
smittade antingen stilla eller har ökat. I flera regioner har smittskyddsläkare rekommenderat 
övergång till distansundervisning efter sportlovet och under en eller ett par veckor för i 
första hand högstadiet och gymnasieskolan.  
 
De tidigare beslutade åtgärderna för minskad smittspridning i våra verksamheter i Laxå 
kommun gäller fortfarande. Du kan läsa om dem i informationsbrevet daterat 2021-02-25. 
Om smittläget förändras kan även våra åtgärder komma att förändras. Uppdaterad 
information kommer i sådant fall att lämnas via Edwise. Det är viktigt att var och en tar 
ansvar för att följa våra åtgärder för minskad smittspridning. Hur smittan sprids beror på hur 
vi agerar i vår vardag.  
 
Mot bakgrund av den ökande smittspridningen på nationell nivå genomfördes torsdag 25 
februari ett möte mellan skolchefer och smittskyddsenheten i Region Örebro län. Vid mötet 
framkom att smittläget i vårt län är förhållandevis stabilt. Det syns en svag ökning av antalet 
smittfall. Bland ungdomar i åldrarna 13-19 år är dock antalet fall relativt få. 
Smittskyddsenheten kommer därmed i nuläget inte att rekommendera övergång till 
distansundervisning veckan efter sportlovet i vårt län. Distansundervisning kan dock vara 
aktuellt för högstadieskolor där smittläget eller förutsättningarna lokalt är annorlunda.  
 
Ovanstående innebär att undervisningen beräknas bedrivas på plats som vanligt på alla 
skolor i Laxå kommun från och med måndag 1 mars. Även förskolorna kommer att bedriva 
sin verksamhet som vanligt.  
 
För de barn och elever som eventuellt har varit på resa utomlands under sportlovet gäller 
den nationella rekommendationen att man ska testa sig direkt vid hemkomst, stanna hemma 
en vecka och testa sig igen på dag 5. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:  
Om du planerar längre resor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Därutöver är det mycket viktigt att alla, oavsett om man har varit på resa eller inte, stannar 
hemma och provtar sig vid minsta symptom. Testkapaciteten är enligt smittskyddsenheten 
för närvarande mycket god i länet och det är lätt att få en tid.  
 
Eftersom smittläget snabbt kan förändras uppmanar vi var och en att regelbundet kon-
trollera om ny information om undervisning och åtgärder har kommit. Sådan information 
publiceras i första hand i Edwise. Om ny information skulle behöva lämnas inför måndag 1 
mars kommer den också att publiceras på kommunens Facebooksida och webbplats.  
 
 
Laxå 2021-02-25 
Katarina Holmsten, skolchef 
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