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Information till vårdnadshavare till barn och elever i förskolor och skolor i Knivsta 
kommun 
Hoppas att ni alla har haft en bra helg. 
 
I fredagens (27/3) informationsbrevet informerade vi om allergi vs snuvsymtom, men nämnde 
inget om astma. Vi kommer att förhålla oss till astma som vi gör med allergi. Det kan ju vara 
snarlika symtom vid astma som vid hosta. Det innebär att barn, elever och personal vid 
lindriga symtom enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer medicinerar mot astma vid 
misstanke om det. Du behöver säkra att den astmatiska reaktionen inte kommer från 
exempelvis förkylning och när du har gjort det så går det bra att gå tillbaka till förskola, skola 
och jobb. De som har känd astma vet hur de brukar reagera.  
 
För att undvika eventuella missförstånd så är det viktigt att ni som vårdnadshavare 
säkerställer att förskola/skola har information om att ert barn har astma/allergi. 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 astma (eller allergi) inte är källan. Detta för att 
minska risken för smittspridning. 
 
Det har inkommit lite frågor rörande matservering i skolorna i förhållande till 
rekommendationer till exempelvis lunchrestauranger. Enligt Livsmedelsverket kan barn ta 
mat själva i skolrestaurangerna. Det som man gör ute i skolorna är att se till att avstånd hålls 
mellan eleverna när de ska ta mat. Det är samma regler som gäller för lunchrestauranger ute 
i samhället. Här kan du läsa lite mer: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-
innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/corona-covid-19 
 
 
Vi fortsätter hålla er informerade, när vi har information att delge. 
 
 
Hans Åhnberg, skolchef 
Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 
Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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