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Långvarig smitta på Skattkärrsskolan 

Vi har under lång tid haft upprepade fall av covid-19 på 
Skattkärrsskolan. Det handlar om spridda fall i olika grupperingar 
vilket har pågått under en längre tid. Därför behöver vi nu alla ta 
krafttag och hjälpas åt att hålla smittan nere.  

Många är trötta efter en långvarig pandemi och längtan efter sommarlov och 
sommarledighet är stor hos många av oss. Men än så länge är det inte läge att 
slappna av. Vi behöver tillsammans fortsätta att hålla i och hålla ut - 
ytterligare en tid - för att få bukt med smittspridningen.  

På skolan har åtgärder, utöver det som tidigare gjorts, nu införts. Vi tar in 
fasta vikarier, vi drar fördel av att skolan har flera huskroppar och håller 
olika elevgrupper åtskilda under skoldagen. Vi är dessutom mycket utomhus 
och har anpassat luncher och andra situationer där eleverna möts. Vid vissa 
arbetsmoment använder personalen visir.  
 
För att vi ska kunna ha skolan fortsatt öppen behöver vi hjälpas åt. Enligt 
Smittskydd i Värmland är inte skolan drivande i smittspridning men skolan 
drabbas när smittspridning pågår i samhället. Det är viktigt för barn med 
tydliga rutiner i vardagen och att få undervisning i skolan och vi vill undvika 
att vi hamnar i ett läge där antalet fall ökar och vi tvingas stänga skolan. Vi 
vill nu därför uppmana dig som vårdnadshavare att också bidra med de sista 
krafterna.  

Vi påminner därför om att: 

 provta ditt barn vid förkylningssymtom och håll er isolerade i väntan 
på provtagning och provsvar. Provtagning bokas via 1177.se.  Det är 
också viktigt att du informerar skolan om ditt barn har konstaterad 
covid-19. 

 hålla avstånd - även vid utomhusaktiviteter. Planera för att kunna 
hålla distans till andra och undvik situationer där risk för trängsel 
uppkommer. 

 följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att endast umgås i 
mindre krets samt att begränsa antalet nya möten. 
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 tvätta händerna ofta och stanna hemma om du har symtom som kan 
tyda på covid-19. 

 
Beror ditt barns symtom på allergi eller covid -19?   
  
Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är 
det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om det 
kan vara tecken på smitta. Se till att ditt barn stannar hemma även om de får 
milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som 
vanligt för allergi. Om medicineringen hjälper, symtomen inte förvärras och 
du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara 
hemma. Tillkommer nya symtom som inte kopplas till allergi eller om barnet 
får feber, ska det testas och stanna hemma tills provsvar kommit.  
 

Vid frågor och funderingar kan du ta kontakt med vår skolsköterska, Marina 
Simonsen på telefonnummer: 054- 540 36 36. På Folkhälsomyndighetens 
hemsida finns också information om allergi och covid-19.  

 

Tack för att du bidrar till minskad smittspridning på Skattkärrsskolan!   

 

Vänliga hälsningar 

Helena Johansson, rektor  
Johan Wisenius, rektor 
Maria Kjällström, skoldirektör Karlstads kommun 
Johan Sjövall, grundskolechef Karlstads kommun 
Anna Enström, skolöverläkare Karlstads kommun 
 

 

 

  

 


