Hej alla föräldrar!
I samband med Coronavirusets utbrott har vi fått många frågor om varför vi inte stänger skolan under
denna period.
Skolledningen hanterar situationen ansvarsfullt ur ett helhetsperspektiv.
Vi tänker på elevernas utbildning men också på deras trygghet och vår roll i samhället som en del av
vår stad Malmö.
Folkhälsomyndigheten har inte rekommenderat skolorna att stänga, däremot är rekommendationen
att skolor skall hållas öppna ifall inga nödsituationer kräver att skolan ska hållas stängd. Barnens
säkerhet skall självklart inte utsättas för någon risk på något sätt. Därför har skolan en tydlig
krishanteringsplan gällande Coronautbrottet. Personalen på skolan vet hur var och en ska agera vid
olika fall. Viktigt att nämna att än så länge har vi inte haft någon elev eller personal som testats
positivt för Coronaviruset.
I övrigt har skolledningen rådgjort med Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad som också följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En enkel regel att följa är att den som känner sig sjuk
eller har sjukdomssymptom ska stanna hemma. Skolan har erbjudits hjälp att kontakta
smittskyddsläkare ifall det skulle behövas och håller kontakten öppen med Grundskoleförvaltningen.
Ett viktigt perspektiv i det hela är att regeringen och folkhälsomyndigheten betonar vikten av att hålla
olika samhällsfunktioner fungerande, därav hälsovården. Al-Salamahskolan har och kommer alltid att
agera ansvarsfullt. Många av föräldrarna till våra barn arbetar inom vården eller andra viktiga arbeten
som har stor påverkan på vårt samhälle generellt och specifikt på vår stad Malmö.
Dessa föräldrar blir tvungna att stanna hemma om skolan stängs och på så sätt kommer många viktiga
samhällsfunktioner att drabbas vilket inte gynnar vårt samhälle på något sätt.
Under denna period har vi liksom andra skolor runt om i landet påverkats av oerhört mycket hög
frånvaro. Vi är inte ensamma om denna situation. Ingen vet hur nästa dag kommer att se ut och därför
har vi planerat för olika scenarion som kan bli aktuella de kommande dagarna. I den digitaliserade
världen vi lever i idag är undervisningsmöjligheterna många och vi kommer förhoppningsvis att kunna
fortsätta med undervisning även under riktigt tuffa omständigheter.
Planeringensarbetet för olika scenarion är som det tidigare nämnts i full gång och ni kommer att
informeras om eventuella nya arbetsmetoder. Våra elever kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta
få den undervisning de ska ha i linje med de nationella målen.
Vi gör vårt bästa att minimera de negativa effekterna av denna unika situation och ser fram emot ert
samarbete för våra barns bästa.
Vi kommer regelbundet att hålla er informerade om utvecklingen och ni är alltid välkomna att
kontakta oss för mer information.
Med vänliga hälsningar
Skolledningen
Al-Salamahskolan.

