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Information om coronavirus i 
förskola, skola och kulturskola 
Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. 

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” 
medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. 

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som 
feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare 
symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller 
oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra 
i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man 
får gå tillbaka till skolan eller förskolan. 

Förbudet om allmänna sammankomster om max 50 personer gäller inte skolan eller förskolan. Den 
ordinarie undervisningen i skolan/ förskolan är inte en allmän sammankomst, men förbudet är tänkt att 
fungera som en norm.  

Skolplikt 
De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför 
vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns 
anledning att friska barn och elever, stannar hemma från förskola eller grundskola.  Bedömningen baserar 
sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat 
på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga 
förskolor och skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller förskolan och skolan 
dessutom en viktig funktion. 
 
Våra grundskolor, förskolor och kulturskola är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och 
elever. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har stängt sina lokaler och bedriver nu distansundervisning. 
Vid sjukdom anmäls frånvaro enligt ordinarie rutiner. 

Det finns familjer i Hällefors kommun som har testat positivt för covid 19. I de fall där vårdnadshavare vill 
hålla sina barn hemma på grund av att en familjemedlem är smittad, ger förskolan/skolan sitt fulla stöd. I 
dessa fall hjälper skolan till med undervisningsmaterial och distansutbildning i den grad det är möjligt.  

Elever som är hemma pga oro eller befinner sig i riskgrupp måste ändå fullgöra skolplikten genom att 
delta i undervisning hemifrån. Detta kan göras genom att vårdnadshavare hämtar undervisningsmaterial 
från skolan och har löpande kontakt med klassföreståndare. Genomförda skoluppgifter ska lämnas åter till 
skolan för bedömning, i samband med att nya uppgifter hämtas. I de fall där vårdnadshavare inte har 
kontakt med skolan och inte hämtar undervisningsmaterial överväger skolan att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten, enligt lag §14:1 SoL. 
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Frånvaroanmälan 
Om ett barn eller en elev insjuknar i skolan eller förskolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. 
Personalen kontaktar då barnets/elevens vårdnadshavare och bedömer om barnet/ eleven kan gå hem själv 
eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. Elever som är hemma ska frånvaroanmälas 
av vårdnadshavare varje dag i Infomentor och/eller Tempus*.  
 

Vid oro 
Vid oro och frågor kan skolan och förskolan även hänvisa barn, elever och vårdnadshavare till 
vårdcentralen eller elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den samverkar med 
skolledningen kring smittskydd och hygien i förskolan/ skolan och följer råden från 
smittskyddsläkarorganisationen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats. 
 
Åtgärder för minskad smittspridning 
Skolan och förskolan vidtar extra åtgärder för att förebygga eventuell smittspridning. Alla barn, elever och 
personal informeras om vikten av handhygien, instruktioner för handhygien samt åtgärder för att förebygga 
smittspridning. Särskilt utsatta områden som toaletter, handtag, räcken och bordsytor städas flera gånger 
per dag. Avståndet mellan elever har utökats, tex vid klassrumsplacering samt köbildning. Klassrum och 
avdelningar vädras och i den mån det går sker undervisning och aktiviteter utomhus. Idrottsundervisningen 
sker så långt vädret tillåter utomhus och kontaktsporter undviks. Inga studiebesök, besök utifrån eller resor  
tillåts. Självservering av lunchen har upphört och maten serveras av kökets personal, inga gäster får ta sin 
mat själv. Inga utomstående får heller besöka elevrestaurangen. Frukost och mellanmål till fritids och 
förskolan serveras av fritids/förskolans personal. Fler matstationer har upprättats och vissa klasser äter i 
sina klassrum, allt för att minska ansamlingen av elever. Lunch som lektion för årskurs7-9 ställs in fram till 
sommarlovet, men klasserna har fortfarande pedagog som följer med, fasta tider och bordsplatser i 
elevrestaurangen.  
 
För att ytterligare minska smittspridningen tillåts inga spontana besök av vårdnadshavare, endast bokade 
möten med vårdnadshavare tillåts. Hämtning och lämning av barn sker utomhus eller i våra entréer/ 
kapprum.  
 
Kulturskolan har beslutat att maximera antalet ungdomar på Fritidsklubben Lilla Kvarn till 40 st.  

(* Infomentor är den webplattform som skolan använder och Tempus är den webplattform som används i förskola och 
fritidshem) 

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är: 

• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. 
• Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. 

Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. 
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att 

förorena händer. 

 

Frågor och svar 

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan? 
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Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont, illamående, huvudvärk,  muskel- och ledvärk 
eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite 
sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två 
dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. 

 
Vad gäller vid allergi? 
Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom 
beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Se till att stanna hemma från skolan om du får milda 
symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte 
förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du 
inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du 
stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. 
 
Vi har besökt ett riskområde, men har inte fått några symtom. Kan mitt barn 
gå till förskolan/skolan som vanligt? 
Ja, barnet kan gå till förskolan och skolan som vanlig. Ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog och håll 
extra koll på ifall barnet börjar uppvisa symtom. 

Behöver jag informera förskolan/skolan om att vi besökt ett område med risk 
för smittspridning även om mitt barn är friskt? 
Ja, du ska alltid ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog om vad som är bäst för barnet även om det inte 
uppvisar några symptom. 

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan? 
Ring 1177 för rådgivning om eleven eller barnet tillhör en riskgrupp. Ring 113 13 om du har frågor gällande 
Coronaviruset. Har du andra frågor rörande skolan, kontakta rektor.  

Kan jag få veta om det finns barn på förskolan/skolan som besökt ett drabbat 
område? 
Nej, skolan har inte rätt att lämna ut information om vart enskilda elever varit på resa. 

Hur säkerställer skolan att mitt barn inte blir smittat? 
Skolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället. På skolorna vidtar vi 
åtgärder i förebyggande syfte. Det handlar om att tvätta händer, informera om att man nyser i armveck eller servett 
och att inte peta i ögon eller i ansikte mm. Vi håller kontakt med de vårdnadshavare med barn som varit i 
riskområden eller på annat sätt har utsatts för risk att smittas. 

Hur blir det med de Nationella proven? 
Skolverket har ställt in alla nationella prov vårterminen 2020. Det betyder att inga prov kommer att 
genomföras efter den 23 mars. Nationella prov som genomförts i sin helhet innan den 23 mars används på 
vanligt sätt som en del av underlaget för betygssättning. Provmaterialet får dock användas i undervisningen. 
För elever som inte gjort proven används andra bedömningsunderlag. 
 
Varför stänger ni inte ner skolor? 
Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är 
osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus 
har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av 
friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om 
skolbarn var smittade. 

Vad händer om skolan stänger? 
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I och med de nya bestämmelserna har regeringen och huvudmannen en möjlighet att tillfälligt stänga en 
skola, under vissa specifika förutsättningar. Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för 
eleverna, men att lärare ändå undervisar på något av följande sätt: 

• Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid. 
• Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid. 

Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls. 

Alla elever i grundskolan har skolplikt och rätt till undervisning, detta gäller även vid en skolstängning. 
Lösningarna för undervisningen kan se olika ut, den kan bedrivas både digitalt och genom utlämnade 
uppgifter och material i pappersform. Skolan kommer att kontakta och informera alla vårdnadshavare.  
Du som vårdnadshavare ansvarar för att hämta nödvändigt undervisningsmaterial till ditt barn.  
 
Barnomsorg, för barn och elever till vårdnadshavare inom samhällsviktiga verksamheter, kommer att 
erbjudas även vid en skolstängning. 
 

Mer information på Folkhälsomyndighetens websida: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-
till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/  

Rådgivning och information: 

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, 
infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning 

Om du har frågor angående Corona-viruset, ring 113 13 eller besök www.krisinformation.se  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
http://www.1177.se/
http://www.krisinformation.se/
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