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Hej på er, 
 
Vi hoppas att ni alla har haft en bra vecka och kunnat njuta av det fina vädret. Här 
kommer lite Coronarelaterad information från oss. 
 
Numera finns det en nationell telefonlinje om Coronoviruset på flera språk. 
Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna. 
De talar arabiska, somaliska, persiska, dahri, tigrinja, amarinja och ryska. Linjen är 
öppen vardagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–15.00 och nås på 08-123 680 00. Den 
som ringer möts av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. 
Därefter väljer man önskat språk via knappval. När telefonlinjen är stängd meddelas 
öppettiderna på engelska och arabiska, med hänvisning till 1177 och 112. 
Telefonlinjen är ingen sjukvårdsrådgivning utan erbjuder svar på frågor av allmän 
karaktär. Här kan du läsa mer om linjen. 
 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har statsministern meddelat att 
gymnasieskolorna från och med 15 juni kan återgå till normal verksamhet. Det 
innebär i praktiken bland annat att de elever som är i behov av att gå i 
sommarlovsskola kommer att kunna göra det på plats i skolan samt att 
gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen till hösten 
igen. När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren är det viktigt att följa de 
allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs i 
grundskolorna. Här kan du läsa mer om detta. 

I nästa vecka är det ju dags för skolavslutningar i grundskolorna. Som vi tidigare har 
informerat om kommer avslutningarna att genomföras, i år dock utan besökare och 
med endast elever och personal på plats. Alla rektorer med personal eftersträvar att 
få till en så fin avslutning som är möjligt utifrån rådande omständigheter. För att 
undvika att samla för många elever kommer avslutningen att ske utomhus, i 
skolmatsalen eller i klassrummet. Årskurs nio kommer att ha avslutningsluncher på 
respektive högstadieskola. Sammanfattningsvis kommer det att se lite olika ut från 
klass till klass under dagen, men självklart följs Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Oavsett utformning av avslutningen så ligger fokus förstås på det 
kommande härliga sommarlovet.  
De flesta av oss vill nog gärna kramas vid exempelvis avslutningar och just 
skolavslutningar brukar ju vara riktiga kramdagar - alla vill tacka lärare och 
klasskompisar med en stor kram!  I år blir det dock annorlunda. Coronapandemin gör 
att vi får kramas i tanken istället. Be era barn och ungdomar att önska varandra en 
härlig sommar med varma tankar och omtanke på distans. Var rädda om varandra 
och håll omtänksamt avstånd. 
 
Slutligen några ord om coronavirusets spridning i länet. Läget är tyvärr fortfarande 
allvarligt inom länet och den avmattning som syns i vissa delar av Sverige märks 
ännu inte av här. Det innebär att risken för smittspridning är fortsatt hög och att vi 
behöver fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att bland annat 
hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning 
och influensa. Nu när det är varmt ute lockar badstranden, parker och andra platser.  
 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/gymnasieskolorna-kan-oppna-till-hostterminen/


 
 

 

Knivsta kommun 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se  

 
Tänk på att hålla omtänksamt avstånd även utomhus. Situationen är som 
statsministern har sagt fortsatt allvarlig och nu behöver vi fortsätta hålla ut och ta ett 
gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. 
 
Vår avsikt är att vi i nästa veckas informationsbrev bland annat kommer att ge lite 
tips på fritidsaktiviteter som anordnas i Knivsta under sommaren. Med detta vill vi 
också passa på att önska er alla en trevlig helg! 
 
Hans Åhnberg, skolchef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola” 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Andrae Johansson 
Verksamhetschef grundskola 
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