Handlingsplan Pandemi BUN 20200311

Verksamheter

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Samtliga förskolor

Förskola
1-5
år
Grundläggande omsorg
av
barn
vars
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något
utifrån ordinarie
Personalgrupper
inom
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras.
bemanning
pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande. 15-timmars barn kan få
förändrad vistelsetid.

Nattugglan

Dygnetrunt
förskola
Grundläggande omsorg
utifrån ordinarie
av
barn
vars
Minst 1 personal under kväll och natt
bemanning
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

Avdelning eller enhet

Familjedaghem 1-12 år
Grundläggande omsorg
Samtliga Familjedaghem 1av
barn
vars
12 år
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Känd och erfaren personal,
tillfällig placering av personal
Personalgrupper
inom
kan förekomma. 1:a hand
pedagogisk verksamhet
inom teamet, 2:a hand
förvaltningsövergripande

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något
utifrån ordinarie
Personalgrupper
inom
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras.
bemanning
pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande. 15-timmars barn kan få
förändrad vistelsetid.

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande
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Verksamheter

Avdelning eller enhet

Öppen förskola

Samtliga fritidshem

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)
Tillfällig
placering
av
personal
till
annan
Personalgrupper
inom
verksamhet. 1:a hand inom
pedagogisk verksamhet
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Öppen förskola 1-5 år

utifrån ordinarie
0 personal
bemanning

Fritidshem 6-12 år
Grundläggande omsorg
av
barn
vars
vårdnadshavare arbetar
och studerar.

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
utifrån ordinarie och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något Personalgrupper
inom
bemanning
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras. pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande.

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro elever och personal kan förskolor
Grundskola F-6 Följa
Samtliga
grundskolor
utifrån ordinarie och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något Personalgrupper
inom
uppdrag i kursplan och
Förskoleklass till år 6
bemanning
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras. pedagogisk verksamhet
läroplan
Utöka tiden för vistelse.Verksamhet kan bedrivas i
andra lokaler i första hand inom varje team. I
andra hand förvaltningsövergripande.

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande
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Verksamheter

Avdelning eller enhet

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Steg 1: 50-80% 50% beroende på barns frånvaro.
80% genom att tid för pedagogisk planering och
möten minimeras och att viss verksamhet slås
samman. Vid stor frånvaro elever och personal kan
Grundskola 7-9 Följa
förskolor och skolor slås ihop. Vid smittspridning
utifrån ordinarie
Personalgrupper
inom
Samtliga grundskolor 7-9 uppdrag i kursplan och
inom något hus, verksamhet behöver särskilda
bemanning
pedagogisk verksamhet
läroplan
planer göras. Utöka tiden för vistelse. Verksamhet
kan bedrivas i andra lokaler i första hand inom
varje team. I andra hand förvaltningsövergripande.
Steg 2: Hemundervisning, digitalt

Grundsärskola
och Nolhaga

Ängabo

Grundsärskola 1-9

50-80% 50% beroende på barns frånvaro. 80%
genom att tid för pedagogisk planering och möten
minimeras och att viss verksamhet slås samman.
Vid stor frånvaro barn och personal kan förskolor
utifrån ordinarie och skolor slås ihop. Vid smittspridning inom något Personalgrupper
inom
bemanning
hus, verksamhet behöver särskilda planer göras. pedagogisk verksamhet
Utöka tiden för vistelse.
Verksamhet kan bedrivas i andra lokaler i första
hand inom varje team. I andra hand
förvaltningsövergripande.

Erfaren personal, tillfällig
placering av personal kan
förekomma. 1:a hand inom
teamet,
2:a
hand
förvaltningsövergripande

Erfaren och känd personal,
tillfällig placering av personal
kan förekomma. 1:a hand
inom teamet, 2:a hand
förvaltningsövergripande
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Verksamheter

Avdelning eller enhet

Skolsköterskor

Elevhälsa

Verksamhet

Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Elevhälsans medicinska utifrån ordinarie
75%
insats
bemanning

Kuratorer
psykologer

och utifrån ordinarie
75%
bemanning

Skolsköterskor

Kuratorer och psykologer

Vaccination
enligt
basprogram Den personal
som
förvaltningschefen
utser, enligt krisledningsplan
utifrån
vilka
samhällsfunktioner
som
behövs Tillfällig placering av
personal kan förekomma.
1:a hand inom förvaltning,
2:a
hand
kommunövergripande
Den
personal
som
förvaltningschefen
utser,
enligt
krisledningsplan
utifrån
vilka
samhällsfunktioner
som
behövs. Tillfällig placering av
personal till andra uppdrag
inom förvaltningen kan
förekomma. En flexibilitet av
andra arbetsuppgifter krävs.
1:a hand inom förvaltning,
2:a
hand
kommunövergripande
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Verksamheter
Nyckelbefattningar (namn Prioritering (vilka funktioner
Ord. Bemanning Lägsta bemanning (0 om verksamheten kan
skrivs
i
fliken måste finnas med bland den
(antal)
stängas)
"Nyckelpersoner")
personal som är på plats)

Avdelning eller enhet

Verksamhet

Samtliga Team

Ledning,
vaktmästeri utifrån ordinarie
75%
och administration
bemanning

Barnungdomskontoret

Tillfällig placering till andra
Rektor, Biträdande rektor,
uppdrag inom teamet kan
Vaktmästare,
förekomma. En flexibilitet av
Teamadministratör
andra arbetsuppgifter krävs.

Förvaltningschef Den
personal som
förvaltningschefen utser,
enligt krisledningsplan.
25 % Två personer på varje befattningskort, 8
Tillfällig placering av
Förvaltningschef
Den
Personal samt kanslifunktion, mottagare av
personal till andra uppdrag
och Administration,
stab, utifrån ordinarie
personal
som
funktionsbrevlåda, inkomna synpunkter, telefon
inom förvaltningen kan
stöd och utveckling
bemanning
förvaltningschefen utser,
och diarieföring
förekomma. En flexibilitet av
enligt krisledningsplan
andra arbetsuppgifter krävs.
1:a hand inom förvaltning,
2:a hand
kommunövergripande
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