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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan gällande Covid-19. 

Hej! 

Smittspridningen bland barn och unga ökar i Kronobergs län, därför rekommenderar 

Region Kronobergs smittskyddsläkare att elever som kan ha utsatts för smitta bör 

testas för Covid-19. Rutiner för att säkerställa att elever och vuxna med symptom 

förenliga med covid-19 inte närvarar i skolan är av största vikt. Det förebyggande 

arbetet att alla kan hålla avstånd och minska trängsel och tvätta händerna är också 

mycket viktigt. 

Information nedan utgår från information från regionens smittskyddsläkare. I skolan tycker vi 

oss kunna se att en del tröttnat på restriktioner och får föra en hel del samtal kring vad som 

gäller. Vi uppmanar alla till att hjälpas åt för att minska smittspridning såväl i skolmiljö som 

utanför. 

Smittspårning av covid-19 i skolmiljö 

• Har någon i familjen bekräftad Covid-19? 

Testa alla övriga i familjen som är över sex år även om de inte uppvisar några 

symptom 5 dagar efter att den smittade testades och håll barnen hemma från 

skolan och fritids till provsvaret kommit. 

• Har ditt barn utanför hemmet, på fritid och underskoltid varit i nära kontakt med en 

person som testats positivt till Covid-19 under de senaste 48 timmarna? 

Testa ditt barn 5 dagar efter att barnet utsatts för smittan. Visar ditt barn inga 

symptom kan det i väntan på provsvar fortsätta gå i skolan men inte delta i 

fritidsaktiviteter utanför skolan. Det är dock extra viktigt att hålla avstånd till andra tills 

provet på dag 5 är klart. 

Observera att det är vårdnadshavare som ansvarar för att testa sitt barn. Skolan har varken 

ansvar eller möjlighet att kräva eller genomföra testning. 

Om du haft Covid-19 de senaste sex månaderna som bekräftats med PCR- eller antigentest, 

eller vaccinerats med en dos för minst tre veckor sedan gäller inte ovan. Fortsatt gäller dock 

att vara uppmärksam på symptom och stanna hemma ifall du skulle bli sjuk till dess att du är 

helt frisk. 



 

Covid-19 i skolmiljö – information från smittskyddsläkare 

Nära kontakt innebär att man under smittsam fas (upp till 48 timmar innan symptomdebut) 

varit närmare en individ som testats positivt för covid-19 än 2 meter i sammanlagt minst 15 

minuter under 1 dygn.  

Ansamling av fall innebär i normalfallet att 3 eller fler elever/vuxna i samma klass eller 

motsvarande insjuknat under en period på två veckor. I dessa fall kan det bli aktuellt med en 

utbrottsutredning, antingen enligt egna rutiner i kommunen/skolan eller i samråd med 

Smittskyddet. 

Lärare och annan vuxen personal på skolan: Smittspåras på samma sätt som tidigare, mer 

information finns tex i informationsbladet som du kan läsa här. 

Observera att det bara är de som uppfyller definitionen för nära kontakt som skall provtas 

dag 5 (och att det är just detta som det förebyggande arbetet skall försöka minimera behovet 

av, allt för att bryta smittkedjorna tidigare).  

Elever i högstadie- och gymnasieålder: Smittspåras på samma sätt som vuxna inom skolan, 

se ovan. I väntan på provsvar rekommenderas de asymtomatiska nära kontakterna att 

fortsätta gå till skolan men inte delta i fritidsaktiviteter utanför skolan. Det är extra viktigt att 

man håller avstånd tills svar på provet dag 5 är klart.  

Elever i låg- och mellanstadieålder: Vid enstaka fall i en klass där den som testats positivt ej 

varit i skolan med symptom (eller gått hem direkt vid symtomdebut) sker ingen provtagning 

av nära kontakter i dessa åldrar. Har en elev/vuxen varit i skolan med pågående symptom 

och sedan testats positivt alternativt vid ansamling av fall (se ovan) bör man överväga att 

även nära kontakter i dessa åldrar provtas dag 5. Sker provtagning så gäller samma som för 

elever på högstadiet och gymnasiet, se ovan. 

Informationen i detta brev går till samtliga vårdnadshavare och betyder inte att elever eller 

vuxna i just ditt barns klass är konstaterat smittade, det är en allmän information om vad som 

gäller för att minska smittspridningen. 

När det gäller frågor som är kopplade till smitta och sjukdom hänvisar vi dessa till vården, 

antingen till din vårdcentral eller till 1177. 

Vikarier 

På förekommen anledning kan det vara så att ditt barn stundtals kommer möta vikarier. I 

dessa fall är det i huvudsak vår egen personal som vikarierar alternativt vikarier som inte går 

mellan olika verksamheter utan bara arbetar hos oss på Klöxhult och Montessori, allt för att 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/e6bd74af13d34968abecee99455f4b42/till-dig-som-har-haft-nara-kontakt-med-person-som-har-covid-19.pdf
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undvika smittspridning och samtidigt kunna bedriva undervisning. Överlag upplever vi en stor 

förståelse hos elever och vårdnadshavare samtidigt som medvetna om att restriktioner och 

förhållningssätt frestar på hos oss alla.  

Tillsammans kan vi hjälpas åt! 

 

Med vänliga hälsningar 

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