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Hej på er, 

 

Här kommer lite information utifrån Corona-läget. Folkhälsomyndigheten gick 31/8 ut med nya 

rekommendationer rörande barn och elever som har testats för Covid-19 och som har lindriga symtom. Här är 

länken till nyheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-

unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/ 

Kortfattat så innebär uppdateringen följande: 

 

 Barn/elev som har testats negativt och som har lindriga symtom får komma till skolan. 

 Barn/elev som har testats positivt och som har lindriga symtom får komma till skolan sju dagar efter 

insjuknandet. 

 Barn/elev som inte har testats för Covid-19 och som har lindriga symtom ska fortsatt stanna hemma 

tills barnet/eleven är symtomfri i 48 timmar. Nytt är att om de lindriga symtomen (exempelvis torrhosta 

och lätt snuva) kvarstår sju dagar efter insjuknandet så kan återgång till förskola/skola ske även om 

inget prov tagits. 

 

Ur ett skolpliktsperspektiv är detta förstås positivt – det är viktigt att elever är i skolan och barn i förskolan även 

om det i förskolan inte är skolplikt. Vi ser dock en risk att exempelvis elever som själva hör till riskgruppen eller 

som har nära anhöriga i riskgruppen i större utsträckning inte kan/vågar närvara i förskolan/skolan. Vi ser också 

en risk i att personal i större utsträckning kommer att bli smittade av barn/elever som kommer med lindriga 

symtom, vilket kan leda till bemanningsproblem. Vuxna ska fortfarande vara hemma vid lindriga symtom – 

oavsett testade eller ej. I detta har vi alla ett ansvar att göra det bästa av situationen och det är vår tydliga 

förhoppning att vi alla är noga i arbetet med att minska smittspridningen. Vi vädjar därför till er att i stort sett 

likställa ”lindriga symtom” med symtomfri. 

 

Vår personal i förskolor och skolor förväntas indirekt i och med de nya rekommendationerna att hålla koll på 

vilka barn/elever som har testats för Covid-19 och vilket testresultatet blev samt vilka barn/elever som har varit 

frånvarande i sju dagar och som inte har testats men som fortfarande har lindriga symtom och som därmed får 

vara i förskolan/skolan. Som ni förstår kan det i detta bli en del missförstånd och misstag. Ett sätt att underlätta 

för vår personal är att ni som vårdnadshavare meddelar förskolan/skolan om ert barn/elev har testats och vad 

resultatet blev. Vi har inte tolkat det som att vi har rätten att begära in den informationen, så det är frivilligt att 

lämna den, men det skulle underlätta. 

 

Den 23 april -20 gick vi ut med information om att vi ville ha in läkarintyg som stärker att barn/elever är i 

riskgrupp eller har anhöriga i riskgrupp. Intyget hjälper rektor att fatta ett klokt beslut rörande barnets/elevens 

skolgång, balanserat mellan skolplikt och minskad smittspridning. Skolverket gör gällande att skolplikten väger 

mycket tungt och att rektor kan besluta om kortsiktiga lösningar för den enskilda eleven. Se här för mer 

information: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning 

Med tanke på de nya rekommendationerna ser vi ytterligare en utmaning i detta, men målsättningen är att alla 

elever ska vara i skolan även om det för vissa elever kan innebära att medverka via fjärr- och/eller 

distansundervisning. 

 

Tillsammans fixar vi det här och vi vill ge såväl all vår personal som ni i hemmen (inklusive barn och elever) en 

eloge för det ansvar och arbete ni dagligen tar och utför. 

 

Vi önskar er alla en fortsatt bra vecka! 

 

Hans Åhnberg, skolchef 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, verksamhetschef grundskola 
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