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Viktig information om covid-19   
På grund av den rådande situationen med hög smittspridning är det nu än mer 

viktigt att vi hjälps åt! Uppvisar ditt barn symtom ska hen stanna hemma.  

 

Från och med nu kommer förskolan och skolan inte längre att skicka ut information 

när någon i verksamheten har bekräftats vara smittad av covid-19. Detta på grund 

av att smittan är så pass omfattande.  

 

Det är viktigt att du även fortsättningsvis meddelar förskolan eller skolan om ditt 

barn får ett positivt provsvar.  

 

Skolelever med symtom ska testas:  

• Elever i grundskolan, från förskoleklass och uppåt ska testas vid symtom.   

• Positivt provsvar på självtest (antigentest) behöver inte följas upp med 

PCR-test  
• Vid negativt provsvar på antigentest (självtest) ska barn med symtom 

stanna hemma, i minst 5 dagar eller tills hen varit frisk i två dagar  
 

Barn upp till cirka sex år ska stanna hemma om de får symtom: 

• Barnet är välkommen tillbaka till förskolan när hen har varit utan feber i 

minst ett dygn och verkar frisk och pigg, även om hen har kvar lätta 

symtom som hosta eller snuva. 

• Barn upp till sex år behöver inte lämna prov. 

Information kommer att skickas till berörda vårdnadshavare i de fall åtgärder sätts 

in, som till exempel stängning eller övergång till distansundervisning. Fortsätt att 

följa myndigheternas rekommendationer då nya riktlinjer uppdateras löpnade. På 

Karlstad.se/coronautbildning finns mer information.   

Vikarier inom våra verksamheter   
Vi har just nu en utmaning med att lyckas bemanna och få tillräckligt med personal 

på våra förskolor och skolor. Det innebär att ditt barn kan mötas av 

pedagoger/lärare/personal som är nya för dem. Vi gör vad vi kan för att barnen och 

eleverna ska få en så normal vardag som möjligt i den här situationen som råder. Vi 

gör också allt vi kan för att hålla förskolor och skolor öppna.   

 
Tack för att du bidrar till att minska smittspridningen!  

 

Helena Gustafsson Johan Wisenius 
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