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Då ska ditt barn stanna hemma från 
förskolan 

Smittspridningen av coronaviruset är fortfarande på en hög nivå och vi 

behöver tillsammans hjälpas åt. Förskolan är en samhällsviktig funktion och 

rektorer och pedagoger följer rådande riktlinjer och rekommendationer som 

gäller på förskolorna. Vi behöver tillsammans hålla i och hålla ut för att 

minska smittspridningen i samhället.  

Då ska ditt barn vara hemma 

Om ditt barn är sjukt ska du som vanligt anmäla frånvaro till barnets 

förskola. Berätta alltid för förskolan om ditt barn har konstaterad covid-19 

så att förskolan vid behov kan smittspåra. 

• Barn ska stanna hemma om de bor med någon som har konstaterat covid-

19. Det är den sjuke familjemedlemmens läkare som bestämmer när det är 

säkert att komma tillbaka till förskolan igen.  

• Barn ska stanna hemma från förskolan om de har symtom eller andra 

tecken på smitta som kan antyda på covid-19, eller annan sjukdom. Barnen 

ska även stanna hemma vid milda sjukdomssymtom.  

• Om barnet haft symtom kan barnet komma tillbaka när det varit utan 

symtom i två dygn eller när det har gått sju dygn efter insjuknandet om 

allmäntillståndet i övrigt tillåter det.  

• Efter sju dagar kan barnet komma tillbaka om dom kvarvarande 

symtomen är milda.  

• Milda kvarvarande symtom kan exempelvis vara lite kvarvarande hosta 

vid ansträngning och/eller snuva utomhus. Rena förkylningssymtom 

och/eller sämre allmäntillstånd är inte att betrakta som milda symtom. 

Vid sådant tillstånd behöver barnet fortsatt hållas hemma.  

Folkhälsomyndighetens information om vanliga symtom på covid-19. 
 

Om någon i hushållet är sjuk i covid-19 

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som bekräftar 

covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården 

och få förhållningsregler. Alla som fått förhållningsregler oavsett ålder ska följa 

dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt bete sig som att 

man har testats positivt för covid-19. Förhållningsreglerna för friska personer 

inom familjen gäller från datumet då den sjuke personen testat sig och sju dagar 

framåt. Kontakta pedagoger/rektor på barnets förskola snarast och 

informera att någon i barnets hushåll är sjuk i covid-19. Rektor kommer 

därefter eventuellt påbörja smittspårning.  

 

Folkhälsomyndighetens information om du eller någon i familjen har blivit 

sjuk. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/#symtom
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/#symtom
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/


  

 
 

 

Om du och ditt barn har varit utomlands 

Barn som varit utomlands ska ta ett test för covid-19 så snart som möjligt efter 

återkomst till Sverige. Detta gäller inte personer födda 2015 eller senare. Ditt 

barn ska ta ett nytt test för covid-19 fem dagar efter återkomst till Sverige. Ditt 

barn ska stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar efter att barnet 

har kommit till Sverige. Det gäller även om testerna visade att barnet inte har 

covid-19, eller om barnet inte har blivit testat.  

 

Folkhälsomyndighetens information till dig som reser in i Sverige från 

utlandet. 

Så hanterar vi smitta på förskola och skola 

Om smitta av covid-19 konstaterats hos någon på en förskola eller skola, 

följer rektor en handlingsplan och rekommendationer från Smittskydd 

Västra Götaland som säger att rektorn ska: 

• kartlägga vilka personer som den smittade varit i närkontakt med på 

förskolan eller skolan från och med 48 timmar innan symtom framträtt.  

• informera de som eventuellt utsatts för smitta om hur de ska agera.  

En förskola eller skola har inte rätt att gå ut med allmän information till 

vårdnadshavare om smitta hos enskilda personer på grund av integritet och 

patientsäkerhet. 

 

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att minska smittspridningen. 

Kerstin Carlsson 

Verksamhetschef för förskolan 

031-724 61 00 (växel) 

kerstin.carlsson@harryda.se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
mailto:kerstin.carlsson@harryda.se

