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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan. 

Hej! 

Det har den senaste veckan kommit till vår kännedom om att det har lämnats elever 

till skolan som ej är friska.  

Personal har fått skicka hem elever som visat symptom och där eleven är tillbaka i 

skolan dagen efter. 

Personal har också upplevt att de bemötts nonchalant och irriterat från 

vårdnadshavare när vi tagit kontakt och bett er hämta era barn eller att ni ska hålla 

era barn hemma. Man har också blivit ifrågasatt då man talar om vad som gäller 

kring att inte gå in på skolan med kommentarer i stil med att ”…det bestämmer inte 

ni.” 

Som exempel kan vi nämna att barn har skickats hem ena dagen men kommit 

tillbaka dagen efter. Här vill vi påpeka att man ska vara hemma minst 2 dygn utan 

symptom – alltså friska innan man kommer tillbaka till skolan. 

Någon elev har fått äta smärtstillande hemma mot ont halsen och sedan skickats till 

skolan och berättar sedan detta för personal när medicinen slutar verka att det onda i 

halsen kommer tillbaka. Senare testas elev positivt för Covid 19. 

Vår personal har fullt mandat och vårt fulla förtroende att ta kontakt med er 

vårdnadshavare när symptom uppvisas samt att påtala vilka regler som gäller.  

Vi har alla fått till oss vad som gäller och hur vi MÅSTE förhålla oss till denna 

sjukdom och det finns inga kryphål eller utrymme för eget tyckande i denna fråga. 

Vi uppmanar nu samtliga vårdnadshavare att följa de rekommendationer som gäller. 

Trots att man kanske är sliten och uttröttad på detta virus så gäller det som skrivs 

ovan. 
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Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se  
 
 
 
 

mailto:elisabeth.linden@almhult.se
mailto:fredrik.ljung@almhult.se

