
SKOLVÄSENDET informerar 15.12.2022 

Bästa vårdnadshavare och myndiga studerande samt personal ! 

 

Till kännedom: 

 

Myndigheterna har gett utbildningsanordnarna i uppdrag att informera om eventuella kommande 
strömavbrott till följd av att det inte finns kapacitet att fördela elektricitet till hela landet. Avbrott i 
eldistributionen kan ske med ytterst kort varsel och pågå några timmar. I första hand förbereder vi oss för 
korta elavbrott. 

INFO 

Kristinestad får meddelande före ett planerat avbrott men meddelandet kommer troligen med kort varsel. 
Vi har beredskap för att kunna sända ut ett kort Wilma meddelande innan avbrottet men det beror förstås 
på den tid vi har på oss om det lyckas. Men det är vår målsättning att ni som vårdnadshavare skall få ett 
meddelande via Wilma om att ett elavbrott kommer att inträffa i ert barns skola. Ett troligt scenario är även 
att inte alla skolor på en gång blir utan elektricitet utan avbrottet sker i olika kommundelar vid olika 
tidpunkter. Men vi vet inte detta på förhand. 

VERKSAMHET 

Trots elavbrott fortsätter vår verksamhet som vanligt. Beroende på elavbrottets längd handhas 
undervisningen på det sätt som är möjligt. Variationer i schemat kan bli aktuellt beroende på den rådande 
situationen. Eventuellt kan utevistelserna förlängas eller undervisning förläggas utomhus under ljusare 
delarna av dagen. Detta hänger förstås ihop med hur vädret i övrigt är just då. Det kan vara bra att sända 
med en tjockare tröja och stickade sockor till skolan och låta dessa förvaras där så att eleven kan klä på sig 
mera kläder om det skulle behövas. Om belysningen i klassrummena inte fungerar har personalen möjlighet 
att använda ficklampa. Levande ljus kan vi inte använda i någon större utsträckning på grund av 
brandrisken. Frånvaro från skolan på grund av elavbrott hanteras på samma sätt som övrig frånvaro. 

MORRIS OCH EFTIS 

Även morgon- och eftermiddagsvården fortgår som vanligt trots elavbrott. 

SKOLSKJUTSARNA 
Skolskjutsarna fungerar som vanligt. Elever som färdas till fots eller med cykel kan gärna ha en ficklampa 
med sig ifall gatubelysningen där eleven färdas är släckt. 

MÅLTIDSSERVICEN 

Störningar kan förekomma i måltidsservicen men eleverna har rätt till mat trots elavbrott men 
förskjutningar i mattider kan förekomma. Det kan även handla om att det blir kall lunch som serveras ifall 
elavbrottet omöjliggör tillverkningen av varm mat. 

FAMILJER 

Från utbildningsanordnarens sida uppmanar vi alla föräldrar att prata med sina barn om att det eventuellt 
kan förekomma stunder under en skoldag där skolan inte har tillgång till el. Vi gör allt vi kan från 
personalens sida för att eleverna skall känna sig trygga trots ett eventuellt elavbrott. 



ÖVNING  

Hela småbarnspedagogiken samt alla skolor och kök kommer att ha en gemensam övningsdag vecka 3, för 
att förbereda oss. 

 

MERA INFO 

Vi sänder mera allmän information vid behov när vi ser hur läget utvecklas. 

  

Har ni frågor är ni välkomna att ta kontakt med mig. Ni kan inte besvara detta meddelande på Wilma men 
jag är anträffbar på tel nr 040-5565733 eller e-post. maarit.soderlund@krs.fi  

Med vänlig hälsning Maarit Söderlund, bildningsdirektör 
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