
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-27 

 

Instans 
Förskolenämnden 

 
 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till ett extrainsatt 
sammanträde torsdagen den 28 maj 2020 kl. 17:00. Nämndsammanträdet 
kommer att hållas digitalt från Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, 
lokal Gingri.  

Förskolenämndens sammanträde är inte öppet för allmänheten. 
 
Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 
ida.westin@boras.se. 

mailto:ida.westin@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslista  

3.  Barn till föräldralediga och arbetssökande under Coronapandemin 
Dnr 2020-00086 3.5.2.0 
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Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00086 3.5.2.0 
 

  

 

Barn till föräldralediga och arbetssökande som ska 
börja i förskoleklass hösten 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 
vårdnadshavare som ska börja i förskoleklass hösten 2020 undantas tidigare 
beslut 2020-04-23 § 47. 

Beslutet gäller under perioden 8-18 juni 2020.        

Ärendet i sin helhet 
För att minska risk för smittspridning beslutade Förskolenämnden den 23 april 
2020 att barn till föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare skulle vara 
hemma från förskolan till och med 3 juli 2020.  

Förskolenämnden beslutar nu att barn till föräldralediga eller arbetssökande 
vårdnadshavare som ska börja i förskoleklass hösten 2020 undantas tidigare 
beslut. Beslutet gäller under perioden 8-18 juni 2020. 

Förskolenämnden betonar att barn med milda förkylningssymtom fortsatt ska 
hållas hemma.       

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut 2020-04-23 § 47 - Barn till föräldralediga och 
arbetssökande                                
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr FN 2020-00086 3.5.2.0 

Barn till föräldralediga och arbetssökande 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 
vårdnadshavare fortsatt ska vara hemma från förskolan.  

Beslutet gäller till och med 3 juli 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
För att minska risk för smittspridning beslutade Förskolenämnden genom 
ordförandebeslut den 24 mars 2020 att barn till föräldralediga eller 
arbetssökande vårdnadshavare skulle vara hemma från förskolan. Beslutet 
gällde tills vidare.      

Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 
fortsatt ska vara hemma från förskolan. Beslutet är nu datumangivet och gäller 
till och med 3 juli 2020.                        

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2020-03-24 - Barn till föräldralediga och arbetssökande                    
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