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Information till samtliga vårdnadshavare med elever på Klöxhultsskolan och 

Montessoriskolan 

Hej! 

 

Nu har Coronaviruset eller som det kanske mer rätt heter Covid-19 funnits i vårt land under 

en tid. 

Det finns oerhört mycket information och en del är rädda och oroliga över vad som ska 

hända. Vi har en situation som vi inte alls är vana vid i Sverige och världen. Vi är vana vid att 

kunna planera och strukturera upp våra liv och genomföra sådant vi önskar att göra. Så ser 

vår vardag inte riktigt ut idag, utan vi är begränsade på olika sätt.  

Vi har på våra skolor många familjer som har sina rötter i andra länder där det fortfarande 

finns familjemedlemmar, släktingar och vänner som lever under andra begränsningar än vi 

gör i Sverige. Alla länder har en frihet att möta Covid-19 på det sätt som de uppfattar vara 

det bästa. Dessa olikheter i hanteringen och bemötandet av Covid-19 sprider oro och 

rädslor, man pratar med sina släktingar, tittar på TV och tar till sig information på många olika 

sätt om hur olika länder hanterar situationen som uppstått. Vi vill vara tydliga med att vi följer 

svenska myndigheters riktlinjer. 

På våra skolor hade vi många elever och även personal borta ett par veckor före påsklovet. 

Vi har varit mycket tydliga mot elever, vårdnadshavare och personal - är du det minsta sjuk 

eller känner dig påverkad av sjukdom på något sätt stannar du hemma tills du är helt frisk + 2 

dagar till hemma som frisk. Vi har skickat hem både personal och elever och vi har i stort sett 

enbart mötts av respekt och förståelse. Vi har hela tiden stått fast vid att, är du sjuk är du 

hemma – är du frisk är du på jobbet alltså i skolan, vare sig du är elev eller personal. 

Det kan tyckas svårt att förstå att i Sverige ska förskolor, skolor och fritidshem vara öppna 

när många länder runt omkring oss har stängt ner. Nu är ändå situationen just nu så att 

förskolor, skolor och fritidshem är öppna i Sverige och då ska även elever och personal som 

är friska vara i skolan. Detta beslut fattas inte av oss lokalt i Älmhults kommun utan fattas av 

politiker i riksdag och regering. Fattade beslut följer vi. 

Vi märker av att det finns vårdnadshavare som håller sina friska barn hemma på grund av 

olika skäl. Vi vill med detta informationsbrev från oss påminna tydligt att barn i Sverige har 



skolplikt till man slutar årskurs 9 eller i vissa fall årskurs 10. Vi har i skolan skyldighet att 

ordna undervisning, och ge det stöd som eleverna är i behov av för att nå målen.  

Eleverna har rätt till undervisning och vi i skolan har ett gemensamt ansvar att hjälpa dem att 

nå måluppfyllelse. Detta är ett arbete som utförs i skolan och då ser vi att eleverna som är 

friska är i skolan. Om elever blir sjuka under lång tid ska skolan erbjuda någon form av 

fjärrundervisning, digital undervisning och för de yngre eleverna att visst skolmaterial skickas 

hem till eleven när de börjar bli friskare. Men detta gäller enbart elever som själva är sjuka 

och inte får vara i skolan. Övriga elever ska vara i skolan och delta i den ordinarie 

undervisningen. 

Om man vill ha mer information gällande skolplikten eller vad skolan har att förhålla sig till 

under den pågående pandemin så hänvisar vi till nedanstående länkar.  

Länk till skolverkets hemsida med information om skolplikten: 

Skolverket 

Länk till folkhälsomyndighetens hemsida: 

Folkhälsomyndigheten 

 

I övrigt gäller nu som tidigare: är eleven frisk är den i skolan, är eleven sjuk är den 

hemma. Nu under pågående pandemi 2 dagar hemma frisk innan eleven kommer 

tillbaka till skolan. 

 

Om ni har några frågor som rör skolplikten får ni höra av er till oss. Ni kan också hitta 

information kring Coronaviruset på Älmhults kommuns hemsida:  

Älmhults kommun  

Här kan ni även hitta frågor och svar kring skola och fritidshem:  

Älmhults kommun 

 

Med vänlig hälsning  

Fredrik Ljung och Elisabeth Lindén 

 

     

   

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning#h-Hurskabarnfullgoraskolplikten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.almhult.se/sv/byggabo/tryggochsaker/trygghetochfolkhalsa/almhultskommunsarbetemednyacoronavirusetcovid19.4.1fbbaae6170bff9469d67bc.html
https://www.almhult.se/sv/barnutbildning/fragorochsvar.4.31cba8f116a53b6b259ee476.html#overgripande

