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Förskolan och skolan-mötesplatser för social 
interaktion. 

Vi följer nationella och direktiv och 

rekommendation och minskar smittspridningen 

tillsammans.  

 Stanna hemma med ditt barn om hen uppvisar 

någon form av förkylningssymtom. 

Barnet/eleven ska vara symtomfri två dagar 

innan återgång till förskola/skolan. Vid oro 

och/eller frågor gå in på www.1177.se  

 Ha förståelse för att våra pedagoger kommer att 

ombe dig att hämta ditt barn om hen under 

förskole- skol och fritidsdagen uppvisar någon 

form av förkylningssymtom.  

 Vi träffar gärna dig som är förälder och 

vårdnadshavare vid hämtning och lämning, men 

det är viktigt att du inte har förkylnings- 

influensa symptom.  

 Ha förståelse för att vårens möten och 

aktiviteter mellan förskola/skola-hem ställs in 

eller genomförs i annan form.  

 Ha förståelse för att vi inte hälsar med handslag.  

 

 

Covid19 

Information för vårdnadshavare vid 
Stiftelsen Umeå Waldorfskola 

Eftersom informationsflödet gällande covid19 

löpande uppdateras förväntas att du som 

vårdnadshavare vid Stiftelsen Umeå 

Waldorfskola: 

- Håller dig uppdaterad gällande den 

information som ges på 

förskolans/skolans hemsida 

www.waldorfumea.se samt läser 

mailutskick från rektor och huvudman.  

- Håller dig uppdaterad om covid19, t.ex. 

genom att ta del av information på 

sidorna:  

www.regeringen.se 

www.umea.se 

www.folkhalsomyndigheten.se 

www.socialstyrelsen.se  

www.forsakringskassan.se  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skolplikt 

Tänk på att skolplikten fortsatt gäller. Vi följer 

nationella direktiv och rekommendationer.  

Riskgrupper 

Om ditt/ert barn, syskon eller ni som 

vårdnadshavare tillhör någon av de riskgrupper 

som anges av Socialstyrelsen ber vi dig/er att 

rådgöra med behandlande läkare. Meddela rektor 

och ansvarig lärare om ditt/ert barns deltagande i 

skolan kommer att påverkas. Detta är viktigt 

eftersom skolplikt fortsatt gäller.   

Vid stängning av förskola/skola 

Från och med den 25 april kan du få ersättning 

om förskolan eller skolan är stängd på grund av 

covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller 

sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent 

av den ersättning du brukar få om du vabbar när 

ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en 

tillfällig regeländring som ska gälla som längst till 

sista september 2020. 

Resor 

Vi ber alla vårdnadshavare att följa nationella 

rekommendationer .https://www.regeringen.se/

sveriges-regering/utrikesdepartementet/ 
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