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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

Karlstad 2020-04-03 
 

 

Skolan är öppen som vanligt men allt är inte 

som vanligt 

Vi vill påminna om att alla friska elever ska vara i skolan. 

Barn med förkylningssymtom, även lindriga, ska vara hemma från skolan 

och stanna hemma de närmaste 48 timmarna efter tillfrisknandet. De stränga 

rekommendationer som nu riktas till allmänheten är till för att skydda från att 

smitta sprids till de som riskerar att bli allvarligt sjuka samt att säkra att 

samhällsviktig verksamhet kan fortsätta att fungera, att grundskolor, 

fritidshem och förskolor kan fortsätta att hållas öppna. 

Vi ser att elever som är friska är hemma för att man är orolig över att bli 

smittad. Det kan vara på grund av en läkares ordination och då försöker vi 

hitta flexibla lösningar för att få till möjligheter att delta i undervisningen 

hemifrån. Saknas det rekommendation från läkare om att vara hemma så har 

eleverna rätt att få delta i skolans verksamhet som vanligt, denna rättighet är 

så stark att den är inskriven i skollagen och benämns skolplikt. Du som 

vårdnadshavare har ett stort ansvar för att ditt barn kommer till skolan 

Alla skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal 

som har minsta symtom är hemma. Skolorna har vidtagit ett antal åtgärder 

för att minska smittspridning. Det kan handla om: 

• Rutiner för handtvätt för personal och elever 

• Förändrade lunchtider för att sprida ut eleverna under en längre tid 

och minska antalet elever som samtidigt vistas i samma rum. 

• Mer tid utomhus 

• Inte omklädning i omklädningsrum 

• Ommöblering i rum för att skapa längre avstånd mellan elever 

• Regelbunden avtorkning av ytor i samband med städning 

Just nu pågår förändringar för att öka avståndet mellan elever som åker 

skolskjuts. 

Kontakta mentor, rektor eller elevhälsa för att ta del av vilka anpassningar 

som gjorts på ditt barns skola så att du tryggt kan låta ditt barn som är friskt 

gå till skolan. 

Maria Kjällström, skoldirektör 
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