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Information till vårdnadshavare i Dibbers verksamheter kring ny lag
som gör det möjligt för regeringen att stänga förskolor och skolor
Som framgår av regeringens pressmeddelande har Riksdagen den 19
mars 2020 fattat beslut om en ny lag som gör det möjligt för regeringen
att tillfälligt stänga förskolor och skolor. Lagen gäller från och med den
21 mars. Det är viktigt att notera det inte är bestämt om eller när
stängning verkligen kommer att ske. Bedömningen i dagsläget från
myndigheternas sida är att verksamheterna tills vidare skall fortsätta att
vara öppna.
Lagen innebär även att en skolhuvudman (till exempel Dibber) i vissa fall
får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet, utifrån samma förutsättningar som gäller enligt
den förordning som regeringen beslutade om den 13 mars, det vill säga
utifrån samråd med smittskyddsläkare eller på grund av att så stor del
av personalen blivit sjuk att det inte går att bedriva verksamheten.
Stängning av dessa orsaker har ännu inte varit aktuellt för några av våra
verksamheter.
Den nya lagen gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om hur en
skolstängning ska gå till. Det kan bland annat handla om att en
huvudman ska fortsätta erbjuda förskola och fritidshem för barn och
elever som har behov av särskilt stöd, eller har vårdnadshavare som
jobbar i, eller på annat sätt deltar i samhällsviktig verksamhet. De som
arbetar inom samhällsviktiga funktioner kommer att ha rätt till
barnomsorg. Regeringen kommer att redovisa vilka dessa är, men
sannolikt kommer det röra sig om roller i ungefär de samhällsområden
som redovisas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på sid
8 i denna broschyr.
För att förbereda oss på detta, och i vissa fall på uppmaning av de
kommuner där vi bedriver verksamhet, har vi skickat ut ett digitalt
frågeformulär för att bedöma hur många vårdnadshavare i vår
verksamhet som skulle ha rätt till omsorg vid en stängning. Tack på
förhand för din medverkan.
Mer information och länkar vidare finns på www.dibber.se/blogg
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