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Till dig som är vårdnadshavare till
barn på Lillmunkens förskola
God fortsättning! Jag hoppas att du har haft ett fint firande med nära och kära, trots att julen blev
mycket annorlunda i år.
Du som vårdnadshavare får denna information eftersom en medarbetare på Lillmunkens förskola har
testats positivt för covid-19. Fram till nu har vi i stort sett varit förskonade från bekräftade fall i våra skolor,
men med tanke på hur smittspridningen ser ut i samhället just nu så var det inte oväntat.
Därför är det nu viktigare än någonsin att vi alla fortsätter att följa de allmänna råden.
Vi välkomnar alla friska barn
Förskolan är öppen som vanligt nu på måndag för alla som behöver barnomsorg. Om det är möjligt ser vi
gärna att barnen är hemma till 5 januari.
Tänk på att vara extra uppmärksam på symtom, även om de är milda. De vanligaste symptomen vid
covid-19 hos barn är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär och generell
muskelsmärta.
Så jobbar vi
Munkfors kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer vid
konstaterade fall av covid-19 i våra skolverksamheter. Alla skolor i Munkfors kommun har också tagit
fram handlingsplaner som ska hjälpa till att skapa en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt i dessa
tider.

Säker hämtning och lämning
Hämtning och lämning ska precis som tidigare ske utomhus i största möjliga mån. Om det inte är möjligt
lämna/hämta barn utomhus får vårdnadshavare göra detta endast utanför entrén till förskolan. Sms:a eller
ring till avdelningen så möter personal upp.
Tack för att du håller i och håller ut
Förskolan är viktig för små barns utveckling och välbefinnande. För att kunna ha öppna förskolor med
frisk personal är det viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt och göra det vi kan för att bromsa
smittspridningen.
Får vi ny information som berör dig som vårdtagare så kommer vi att hålla dig uppdaterad via Infomentor
och vår webb munkfors.se. God fortsättning!
Med vänlig hälsning
Anna Falk
Skolchef
E-post: anna.falk@munkfors.se
Telefon: 0563- 54 11 02
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Länkar för mer information
Region Värmland: information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19
Folkhälsomyndigheten: information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19
Munkfors kommuns webbsida för samlad information om covid-19
Förskolans handlingsplan för coronasäkrad verksamhet

