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Infobrev till samtliga vårdnadshavare som har barn på Montessoriskolan 

och Klöxhultsskolan 

Vi på skolan har upptäckt att nu när det är många vårdnadshavare som arbetar hemma så kanske 

de tycker att det är en fin idé att hälsa på sitt/sina barn på skola/fritids. Vi på skolan tycker alltid att 

det är trevligt med besök av vårdnadshavare, men vi vill informera om att under de rådande 

omständigheterna kommer vi att avvisa alla sådana besök i skolan. Vi hoppas att ni alla förstår vår 

inställning till detta. 

Nedan har vi klippt in relevant information från Folkhälsomyndighetens hemsida. Det har kommit en 

del frågeställningar från er vårdnadshavare angående om ni kan lämna era barn till skola/fritidshem 

och vi svarar alltid samma på den frågan. Om barnet är friskt så är det välkommet till 

skola/fritidshem. Är barnet sjukt så stannar man hemma med sitt barn. Eftersom det är tydliga 

rekommendationer och vi följer dem så ska man inte lämna sitt barn om det visar något som helst 

symtom som hosta, feber, ont i halsen, ont i kroppen, snorig osv. Vi har alltså ribban mycket lägre 

nu än tidigare innan Coronaviruset började att sprida sig i världen. 

Vi vet också att det är allergitider och att det kan vara svårt att avgöra om ert barn har pollenallergi 

eller något symtom enligt ovan och har därför gjort ett urklipp från Folkhälsomyndighetens hemsida 

under ”Frågor och svar”: 

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller på covid-19? 

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början 

bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i 

halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, 

medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi 

behöver du inte vara hemma. 

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du 

stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

Om något nytt uppstår under veckan återkommer vi med mer information annars hänvisar vi 

som vanligt till Älmhults kommuns hemsida och Folkhälsomyndighetens hemsida. 

V 15 är det påsklov och tisdagen den 14/4 är det kompetensutvecklingsdag, inga lektioner 

denna dag men fritidshemmen är öppna som vanligt om inga nya direktiv har kommit innan 

dess.    

Med Vänlig Hälsning   

Fredrik Ljung och Elisabeth Lindén 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69644#_69644

