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Information till vårdnadshavare till barn och elever i förskolor och skolor i Knivsta 
kommun 
 
Åter en vecka har gått och våren börjar göra sig synlig på olika sätt. Vi har fått en hel del 
frågor angående lindriga symtom på exempelvis snuva vs allergi och nämnde i tidigare 
information att vi skulle ta reda på hur vi ska agera. Det kan ju vara snarlika symtom vid 
allergi som vid snuva, men i allergifallet är man ju inte sjuk. Vi har nu stämt av med 
smittskyddsenheten i region Uppsala och kommer att ha samma förhållningssätt som de. Det 
innebär att barn, elever och personal vid lindriga symtom enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer stannar hemma och påbörjar medicinering mot allergi vid misstanke om 
det. Om medicineringen hjälper mot symtomen är det sannolikt allergi som det handlar om 
och då går det bra att gå tillbaka till förskola, skola och jobb. Ett annat sätt att skilja på 
symtomen är att covid-19 inte ger den tydliga allergiklådan i ögon och näsa. De som har 
känd allergi vet hur de brukar reagera. Varje vårdnadshavare/personal bör kontakta sin 
läkare för att få individuella råd, om det råder något tvivel utifrån ovan. Viktigt är förstås 
fortsatt att vi alla tar vårt ansvar och är hemma vid symtom enligt Folkhälsomyndigheten och 
då allergi inte är källan. Detta för att minska risken för smittspridning. 
  
 
Stort tack till att ni har svarat på vår enkät om ni jobbar i samhällsviktiga verksamheter. 
Resultatet underlättar för oss att förbereda oss för en eventuell stängning av skolorna och 
den omsorg som vi då ska erbjuda. Det har nu kommit mer information om samhällsviktiga 
verksamheter och den finns här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-
forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-
samhallsviktig-verksamhet/  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar vidare tillsammans med bla 
Skolverket för att ta fram ytterligare stödmaterial rörande detta, så mer information kommer 
säkert att komma längre fram. 
  
 
Vi har varit i kontakt med Skolverket för att få en klarare bild över hur tanken från dem är 
rörande elever i behov av särskilt stöd i det fall en skolstängning blir aktuellt. Deras svar är 
att elever som i vanliga fall har fritidshem i form av särskilt stöd även ska ha tillgång till detta 
när skolan är stängd. De är tydliga med att vid en skolstängning ska inga elever vistas i 
skolorna. Vidare skriver de att det är viktigt att hitta lösningar för de elever som är i behov av 
särskilt stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att till exempel ta del av 
distansundervisning. Skolverket jobbar med att ta fram information och svar på frågor som 
ska stötta huvudmän och rektorer i nuvarande svåra situation. Än så länge kan Skolverket 
tyvärr inte ge några konkreta svar på hur vi kan lösa det på bästa sätt för de elever som är i 
behov av tillsyn och särskilt stöd (samtidigt som de inte ska vara i skolan). Vi försöker 
givetvis hitta lösningar på detta för att vara så förberedda som möjligt är, men ser även fram 
emot mer information från Skolverket. 
  
 
Under dagens (27/3) presskonferens med bland annat statsministern meddelades att 
regeringen från och med 29/3 förbjuder allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än 50 deltagare. Då förskole-/skolverksamhet varken är allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning så omfattas vi inte av förbudet. Mer info finns här: 
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/andring-i-forordning-om-forbud-mot-att-halla-
allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/ 
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När oron sprider sig i samhället är det viktigare än någonsin att ha någon att prata med. Men 
det är inte bara vuxna som är oroliga. Vi vuxna ringer 1177, men barnen kan ringa 116111, 
hälsar BRIS. 
  
 
Slutligen vill vi önska er alla en trevlig och förhoppningsvis lugn helg. 
  
Hans Åhnberg, skolchef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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