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Så förhindrar vi smittspridning 

(Turn page for the English version) 

Välkomna tillbaka till en ny termin! Hoppas ni alla haft en fin sommar! 

I Älmhults kommun följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett 

smittskyddsperspektiv, inte finns anledning att friska barn och elever ska stanna hemma från skola. 

Barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiet som är fullt friska kan 

och ska gå till skolan och delta i undervisningen. 

Sjuka barn ska vara hemma 

Det är dock fortsatt viktigt att elever och personal tar ett gemensamt ansvar och stannar hemma vid 

sjukdom eller förkylningssymptom samt att alla är noga med att tvätta händerna ofta och håller 

avstånd.  

Om ditt barn blir sjukt under dagen 

Barn och elever som är i skolan med sjukdom eller förkylningssymptom skickas hem. Du som 

vårdnadshavare blir kontaktad och ansvarar för att hämta ditt barn. 

Insatser i skolan för att förhindra smittspridning 

I skolan pratar vi med barnen och eleverna kring hur de kan undvika att sprida smitta genom att: 

• Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. 

• Undvika nära kontakt med andra människor. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter 

toalettbesök. 

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. 

Vi minimerar antalet vuxna i våra lokaler så mycket vi kan. Ni som vårdnadshavare lämnar och 

hämtar ute i den mån det går. Inskolning på förskolan sker i största del utomhus. I förskolan 

rekommenderar vi de vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa att inte nyttja 

förskoleplatsen för att fortsätta minska risken för smittspridning. När beslutet ändras kommer du 

som berörd vårdnadshavare få information om detta. Det är ingen avgiftsreducering för de som 

håller sina barn hemma under hösten, men man behåller sin plats. 

Tillsammans kan vi bromsa smittan! 

 

Önskar er en fin höst! 

Med vänlig hälsning 

Roger Johnsson, utbildningschef 

Samuel Svensson, verksamhetschef för gymnasiet och administrativ chef 

Anna Rix-Grönvall, grundskolechef 

Jenni Karlsson, verksamhetschef för förskolan 
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How we can prevent the spread of infection 

 

Welcome back to a new term. We hope you had a great summer! 

In Älmhult municipality, we continue to follow the Swedish Public Health Agency's 

(Folkhälsomyndigheten) recommendations that, from an infection control perspective, there is no 

reason for healthy children and students to stay at home from school. Children and students in         

pre-school, pre-school class, compulsory school, special school and upper secondary school who are 

healthy can and must go to school and participate in the education. 

 

Children who are ill should be at home 

It is still important that students and staff take responsibility and stay at home in case of illness or 

cold symptoms and that everyone washes their hands often and keep their distance. 

 

If your child becomes ill during the day 

Children and students in school with illness or cold symptoms will be sent home. You as a guardian 

will be contacted and are responsible for picking up your child. 

 

Efforts in schools to prevent the spread of infection 

At school, we talk to the children and students about how they can avoid spreading the infection by: 

• Avoid touching the face or eyes. 

• Avoid close contact with other people. 

• Wash your hands often with soap and hot water, before meals, food handling and after using 

the toilet. 

• Cough and sneeze in the armpit or in a paper tissue. 

We minimize the number of adults in our premises as much as we can. You as guardians will leave 

and pick up your children outdoors as far as possible. The introduction for new children at the 

preschools takes place mostly outdoors.  

At our preschools, we recommend guardians who are on parental leave or unemployed to not use 

the preschool place to continue reducing the spread of infection. When the decision is changed, you 

as a guardian will receive information about this. There is no reduction of fee for those who keep 

their children at home during the autumn, but you will keep your place at the preschool. 

Together we can slow down the spread of infection. 
 

We wish you a nice autumn! 

Sincerely 

Roger Johnsson, utbildningschef 

Samuel Svensson, verksamhetschef för gymnasiet och administrativ chef 

Anna Rix-Grönvall, grundskolechef 

Jenni Karlsson, verksamhetschef för förskolan 


