
Till dig som är vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem  

Om regeringen beslutar att stänga förskola och fritidshem under en period för att minska smittspridningen av 
Covid-19 behöver du som vårdnadshavare veta vad som gäller för dig/er och ditt/era barn. Då stängning är ett 
beslut som tas av regeringen gäller samma sak för alla kommuner. Hur beslutet påverkar dig/er som 
vårdnadshavare kan du läsa om i MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information, se bilaga.  

Har du ett samhällsviktigt arbete kan du ansöka om barnomsorg även under stängning. Ansökan görs på 
blankett Omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst och skickas via e-post till   

barn.utbildning@amal.se eller lämnas till rektor vid förskola/fritidshem.  

Blanketten gäller om du har ditt barn i kommunal förskola eller fritidshem.  

Har du ditt barn på en fristående förskola eller fritidshem kontaktar du verksamhetens huvudman.  

  

  

Ytterligare information till dig som arbetar i samhällsviktig tjänst och har behov av omsorg för ditt barn vid en 
stängning av förskola/fritidshem 

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg för ditt barn om din arbetsinsats är nödvändig 
för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, enligt § 2 förordningen 2020:115. Du har bara rätt till omsorg om 
du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er har ett 
samhällsviktig arbete ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavare ta hand om barnet. Omsorgen motsvarar i 
så stor omfattning som det är möjligt den verksamhet som barnet normalt skulle deltagit i.  

Barn- och Utbildningsförvaltningen har inte upprättade listor på var vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 
arbetar, samt vilken funktion de har i verksamheten eftersom detta är känslig och skyddsvärd information. Det är 
verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som bedömer om den bedriver sådan 
samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Verksamhetsutövaren ska meddela 
vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning av förskola/fritidshem. Om osäkerhet råder om ditt barn ska 
erbjudas plats enligt förordningen kan behovet av omsorg styrkas med ett intyg från verksamhetsutövare, i regel 
vårdnadshavarens arbetsgivare eller uppdragsgivare. Det finns inget krav på hur intygandet ska ske. Det kan göras 
muntligt eller skriftlig t ex eller genom att ett skriftligt intyg visas upp för rektor.  

Mer information finns på www.MSB.se 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ankomstdatum/DNR

Ansökan tillfällig barnomsorg 
 
 

Barnets/elevens namn Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Grupp/klass

Förälder 1, för- och efternamn Förälder 2, för- och efternamn

Adress Adress

Postnummer, Ort Postnummer, Ort

Telefonnummer Telefonnummer

E-postadress E-postadress

Arbetsplats/företag Arbetsplats/företag

Förskola,avdelning/fritidshem,avdelning

Telefonnummer arbetsplats Telefonnummer arbetsplats

Blanketten skickas till: barn.utbildning@amal.se 
 eller lämnas till rektor på förskola/fritidshem

Allergier

Övrigt
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