
   
 

Uppdaterad information till anställda om Coronaviruset – 
inför terminsstarten 2021/2022 
 

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar 
bedömer Folkhälsomyndigheten att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som 
huvudregel i alla skolformer för barn och unga. Det är viktigt att hitta en balans mellan barns 
och ungas behov av, samt rätt till utbildning och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas 
för att förebygga och minska spridningen av covid-19.  

 

Vi i Dibber trycker på vikten att följa rekommendationerna från våra myndigheter och att iaktta 
försiktighet. Det är samtidigt viktigt att hela tiden ha med sig vad som är bäst för våra barn, elever och 
den verksamhet vi arbetar i. Många av de uppgifter vi dagligen utför måste göras på plats och med 
andra människor. Det är därför viktigt att vi löpande både för oss själva men också ihop med våra 
kollegor resonerar kring och planerar arbetsuppgifter så att de kan genomföras på ett så säkert sätt 
som möjligt.  

 
Smittskyddsåtgärderna innebär att vi även i fortsättningen stannar hemma vid sjukdom, att vi testar 
oss vid symtom på covid-19, arbetar hemifrån så ofta som det är möjligt, håller avstånd till andra och 
undviker miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige uppmanas att fortsatt vidta lämpliga 
åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Uppmaningen är att alla ska ses utomhus så 
mycket som möjligt och att undvika trängsel och större fester. Alla bör fortsätta att hålla avstånd i 
offentliga miljöer. 

 

Om du som chef arbetar hemifrån mer ofta än vad du är på plats i din verksamhet behöver du finna 
andra sätt att vara närvarande på. Det kan tex vara via teams, att ta en promenad, ha utomhusmöten 
med dina medarbetare eller andra innovativa mötesformer. Det är viktigt att våra medarbetare har 
tillgång till sin chef och att den verksamhet vi bedriver kan genomföras på ett bra sätt. 

 

När det gäller möten, APT, utvecklingsforum, kick-offer m m. så får dessa, utifrån nu gällande 
rekommendationer, genomföras om de anses vara viktiga för verksamheten och om det går att 
genomföra smittskyddsåtgärder av olika slag. Några förslag vi särskilt vill lyfta så här i uppstartstider 
som inspiration är att dessa skulle kunna ske utomhus, i större lokaler alternativt att ni delar upp er i 
flera olika grupper.   

 

De föräldraaktiva introduktionerna / inskolningarna på våra förskolor är ett viktigt första steg i barnets 
kontakt med oss och vår verksamhet. Vi vill därför, i största möjliga mån, låta symptomfria barn och 
vuxna delta i dessa för att, utifrån barnets behov, ge en så bra utbildning och omvårdnad som möjligt. 
Se därför över vilka smittskyddsåtgärder som kan vara aktuella hos er. 

 

Vi i ledningen för Dibber Sverige är stolta över det arbete som ni utför varje dag ihop med våra barn 
och elever. Vi är glada att vi får möjligheten att inleda verksamhetsåret 2021/2022 ihop och att vi 
tillsammans får världens viktigaste värden att växa! 
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