
Covid 19 Information för vårdnadshavare och äldre elever  

Förskolan och skolan-mötesplatser för social 
interaktion.

Vi följer nationella och direktiv och rekommendation och 
minskar smittspridningen tillsammans. 

• Alla barn och elever uppmanas stanna hemma vid 
förkylningssymtom. Barnet/eleven ska vara 
symtomfri två dagar innan återgång till förskola/
skolan. Barn och elever kan återgå till förskolan/skolan 
även om de har kvarvarande lindriga symptom såsom 
torrhosta eller lätt snuva om det gått 7 dagar sedan 
insjuknandet. 

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna och 
barn över 6 år med symtom på covid-19 tar ett PCR-test 
(= näsa/svalg).

• Barn och grundskoleelever som är friska men bor i ett 
hushåll där anhörig testat positivt för covid-19 är 
välkomna till förskolan/skolan. För att vi tillsammans ska 
vara uppmärksamma på eventuella symptom ber vi att 
ansvarig förskolepedagog/klasslärare/klassföreståndare 
informeras. Symptom att vara uppmärksam på: hosta, 
feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, 
huvudvärk, illamående, diarré, muskel- och ledvärk. En 
person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera 
av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar 
luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i 
samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré 
kan förkomma. Hittills gällande uppgifter är att barn  i låg 
utsträckning smittar andra barn och vuxna. 

• Gymnasieelever som bor tillsammans med någon som 
testat positivt för Covid stannar hemma från skolan under 
inkubationstiden,2-14 dagar. Eleven studerar då på 
distans. 

• Vi träffar gärna dig som är förälder och 
vårdnadshavare vid hämtning, lämning och 
eventuella möten, men det är viktigt att du inte har 
förkylnings- influensa symptom. Om du själv är sjuk 
men ditt barn är friskt bör någon annan lämna på 
förskolan. Du kan enbart hämta lämna ditt barn på 
förskolan/fritidshemmet om det inte utgör risk för 
andra. Det är viktigt att inte smitta andra. I hushåll 
där någon är sjuk är det extra viktigt att vara 
uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. 

• Vid insjuknande under förskole- och skoldagen 
kontaktas vårdnadshavare omgående. Äldre elever 
informerar ansvarig klasslärare/klassföreståndare 
innan hemgång. 

Förändringar på grund av Covid

• Inför sammankomster, t.ex. högtidsfiranden och 
föräldramöten skickas information gällande 
restriktioner via informationsbrev från ansvariga 
pedagoger, klasslärare/klassföreståndare.  I största 
möjligaste mån genomförs möten digitalt. Vid 
fysiska möten är regeln en symtomfri vuxen per 
barn/elev. 

• Praktik (PRAO) hösten 2020 för högstadiets elever 
genomförs i modifierad form på skolan. Riktad 
information skickas ut av SYV till berörda elever 
och vårdnadshavare.

• Om ditt/ert barn uppvisar influensasymtom så 
kommer vi att ringa dig för att hämta hem ditt/ert 
barn. Vi ställer inga diagnoser utan följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Skolplikt

Skolplikt gäller. Vi följer nationella direktiv och 
rekommendationer. 

Riskgrupper

Om ditt/ert barn, syskon eller ni som vårdnadshavare tillhör 
någon av de riskgrupper som anges av Socialstyrelsen ber vi 
dig/er att rådgöra med behandlande läkare. Meddela rektor 
och ansvarig lärare om ditt/ert barns deltagande i skolan 
kommer att påverkas. Detta är viktigt eftersom skolplikt 
fortsatt gäller.  

Vid stängning av förskola/skola

Från och med den 25 april kan du få ersättning om förskolan 
eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn 
inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 
procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt 
barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig 
regeländring som ska gälla som längst till och med 31 
december 2020.

 


