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Checklista vid stängning av förskole- och
skolverksamhet samt fritidshem
Den här checklistan är framtagen för att stödja huvudmän både inom
kommunal och enskild verksamhet vid eventuella stängningar av förskola,
skola och fritidshem i samband med spridningen av Covid-19. Vid en stängning
av verksamheten är det viktigt att agera snabbt och alltid tänka på barnets
bästa. Mer information om vad som gäller vid skolstängningar avseende
omsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet
finns på MSB:s hemsida (Se länk nedan).

Vad är viktigt för huvudmannen att tänka på innan stängning
blir aktuell?
 Ta fram en plan för vilka enheter som kan hålla öppet vid olika typer av
stängningar. Utgå alltid från aktuellt smittskyddsläge. Planera för att
omsorgen ska kunna erbjudas i den omfattning som behövs för att
samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas.
 Ta fram en plan för kommunikation till både personal, arbetsgivare och
vårdnadshavare i händelse av stängning.

Vad är viktigt för huvudmannen att tänka på vid en stängning?
 Informera vårdnadshavare och hemkommunen om att förskolan,
fritidshemmet eller skolan stänger och skälen till det.
 Informera om att omsorg finns för barn och elever vars vårdnadshavare
deltar i samhällsviktig verksamhet. Barn och elever ska få omsorg i den
omfattning som behövs för att den samhällsviktiga verksamheten ska
kunna upprätthållas. Förskola eller fritidshem ska också erbjudas barn
eller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av
särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller
fritidshem.
 Huvudmannen kan begära att behovet av omsorg styrks med intyg från
den som bedriver den samhällsviktiga verksamheten, normalt
vårdnadshavarens arbetsgivare. Tänk på att inte ta in uppgifter om
vårdnadshavares yrken eller att sammanställa listor över det.
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 Informera om att behov av omsorg för barn och elever som på grund av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin
utveckling, kan anmälas antingen av vårdnadshavare eller
socialtjänsten.
 Ta ställning till om information behöver förmedlas till mottagande
förskola, fritidshem eller skola kring särskilda behov, till exempel
specialkost, allergier eller funktionsvariationer.

Länk till MSB:s regelverk: www.msb.se/foreskriftomsorg
Länkar till Skolverkets sidor
Läs om vad huvudmannen kan göra om skolverksamhet stängs
Läs om regeringens möjlighet att stänga skolverksamhet
Frågor och svar om entreprenad
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