
 

 
 
Information till dig som är vårdnadshavare 
Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnadshavare till elever i Adelövs Friskola. 
Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma! 
Barnet ska stanna hemma så länge hen har symptom och två dagar efter tillfrisknande. 

 
Sjukanmälan 

Sjukanmäl göres via skolans V-klass eller 0140-70016, tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt 
barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma. 

Mitt barn har testats för covid-19. Hur länge ska hen stanna hemma? 

Om elevn uppvisat symtom och testats negativt, kan barnet återgå till skola när allmäntillståndet 
tillåter. 

Om ditt barn testats positivt ska du och ditt barn följa de förhållningsregler som ni fått från Region 
Jönköpings län. (1177) 

Eleven ska stanna hemma minst två dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju 
dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och 
lätt snuva, kan barnet återgå till förskola/skola om det gått minst sju dagar sedan symtomdebut. 

Vi ber dig också att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i 
konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera regionens smittspårning och korta 
tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras. 

Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven. 

Vi har konstaterad covid-19 i hushållet. Ska mitt barn gå till skolan 

 Från den dagen som en hushållsmedlem har provtagits för covid-19 och fram tills dess att 
personen får sitt provsvar ska eleven vara hemma. 
 

 Om provsvaret hos hushållsmedlem påvisar covid-19 skall samtliga personer i hushållet vara i 
karantän tills det gått en vecka från provtagningsdatumet. Är provsvaret negativt är eleven 
välkommen till skolan. 
 

 Om eleven själv insjuknar gäller att hen ska stanna hemma minst sju dagar (inklusive två 
dagars feberfrihet) från att hen fick sitt första symtom. 
 

 Elever i grundskola ska förses med hemuppgifter under perioden. Undervisande lärare 
säkerställer att eleven får sina hemuppgifter. 
 

 



 

 


