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Fortsätt att vara rädda om varandra  
– håll i och håll ut!  
 

Hej!  

Vi har nu en allmän smittspridning i Kronoberg och är på väg upp i vår kurva. Enligt 

beräkningar kommer Älmhults kommun troligtvis att nå sin topp under slutet av maj eller början 

av juni.  

Därför är det viktigt att vi alla nu håller i och håller ut och följer Folkhälsomyndighetens råd för 

att minska risken för smittspridning i våra förskolor, skolor och fritidshem:   

• Barn, elever och personal ska vara uppmärksamma på symtom som snuva, hosta eller feber 

och vid sådana symtom hålla sig hemma. 

• Barn, elever och personal ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man 

känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i 48 timmar innan man får gå tillbaka till 

skolan. 

• Om barn eller elever blir sjuka under skoldagen kontaktar personalen dig som 

vårdnadshavare så snart som möjligt.  

• Följ också de lokala reglerna som gäller på ditt barns förskola eller skola/fritidshem.  

 

Friska elever ska vara i skolan 

 

Även om inte allt är som vanligt ska alla friska elever fortsätta att vara i skolan. Behöver ditt 

barn vara hemma utifrån läkares ordination försöker vi hitta lösningar för att delta i 

undervisningen hemifrån. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du 

som vårdnadshavare ansvar för att ditt barn kommer till skolan. 

 

15-timmarsplacering i förskola 

 

Vi uppmanar alla vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa att inte nyttja 

förskoleplatser tillsvidare. I stället uppmanar vi dig att ha barnen hemma. Detta görs för att  

minska smittspridningen av coronaviruset.  

 
Så jobbar vi i förskola och skola/fritidshem 
 

Alla förskolor och skolor/fritidshemmen i kommunen fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. All personal som har minsta symtom är hemma och verksamheterna har 

vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning. Det kan handla om: 

 

• Rutiner för handtvätt för personal och elever 

• Förändrade lunchtider för att sprida ut eleverna 

• Mer tid utomhus 



• Inte omklädning i omklädningsrum 

• Ommöblering i rum för att skapa längre avstånd  

• Regelbunden avtorkning av ytor i samband med städning 

• Inte fler möten än nödvändigt  

• Lämning och hämtning av barn sker utomhus för att minska antalet besökande inne på 

förskolan/fritidshemmen 

 

Om du har frågor eller funderingar?  

 

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga finns 

besvarad av Älmhults kommun på almhult.se/corona eller via folkhälsomyndigheten.se.  

 

Vi vill avsluta med att rikta ett tack till alla barn/elever, skolledare, lärare och övrig personal på 

förskolorna/skolorna/fritidshemmen för ett fantastiskt arbete med tanke på det läge vi nu 

befinner oss i. Vi vill också tacka alla vårdnadshavare för ett gott samarbete.  

 

Vänligen,  

 

Ledningen, utbildningsförvaltningen Älmhults kommun 


