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Information till vårdnadshavare inom Ludvikas förskolor och skolor
2020-09-08
Terminen har startat igång på bästa sätt, där ledning, personal, barn och
vårdnadshavare ja alla, tar sitt ansvar, håller i och håller ut och arbetar tillsammans
utifrån rådande covid-19 situation. Utifrån ovan vill vi belysa att
Folkhälsomyndigheten via Karin Tegmark Wisell uttalar ”att barn och unga mår bra av
att delta i skolan och andra vardagsaktiviteter” och utifrån det har
Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny vägledning för provtagning av elever från
förskoleklass upp till årskurs nio.

Riktlinjerna säger att:
Förskolebarn rekommenderas att återgå till förskolan när de har varit helt friska i minst två
dygn, 48 timmar. Om barnet upplevs vara friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite
snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan barnet först blev sjukt samt att barnet ska ha känt sig
friskt i 2 dygn innan återgång till förskolan. Covid-19 tester genomförs inte på förskolebarn.
Skolelever rekommenderas att testas för covid-19 om eleven uppvisar symtom.
Vid positivt svar-ska eleven vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom
känt sig pigg och frisk utan feber i två dygn, 48 timmar innan återgång till skolan.
Vid negativt svar- kan eleven återgå till skolan så snart den känner sig pigg, frisk och inte har
feber.
Om eleven inte tagit ett covid-19 test- kan eleven gå till skolan efter att ha varit helt frisk i två dygn,
48 timmar. Om eleven upplevs vara friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska
det ha gått minst 7 dygn sedan eleven först blev sjukt samt att eleven ska ha känt sig friskt i
2 dygn, 48 timmar innan återgång till skolan.
Föräldramöten och utvecklingssamtal
Förskola och skola kommer inte att genomföra några föräldramöten under hösten.
Skolan kommer att bjuda in till utvecklingssamtal för alla elever, men genomförandet kommer
att ske på alternativa sätt och med alternativa kommunikationsverktyg.
Förskolan förbereder utvecklingssamtal för alla barn i Unikum. Samtalen kommer sedan att
genomföras utifrån barn, personal och er vårdnadshavares behov, så några kommer ha samtal
under hösten men de flesta kommer att bli inbjudna till samtal under våren. Även förskolan kan
erbjuda samtal via alternativa sätt och med alternativa kommunikationsverktyg.

”Vi ska inte ta i hand med varandra men vi ska ta hand om varandra”
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Verksamhetschef skola
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