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Hej på er, 

 

Hoppas att ni alla har det bra. Nu har det gått några veckor sedan förra informationsbrevet och smittläget i 

regionen är i dagsläget osäkert. Vi fortsätter att följa närvaron i våra verksamheter på daglig basis samt 

eventuella Covid-19-fall.  

 

Nu är det dags för sportlov och vi hoppas att alla får möjlighet att njuta av det på bästa möjliga sätt. Vi vill göra 

er uppmärksamma på att om ni beger er utomlands så ska ni, enligt Folkhälsomyndigheten, vid hemkomst testa 

er för Covid-19 omgående samt göra ett nytt test efter fem dagar. Undantaget för testning är personer födda 2014 

eller senare. Vidare ska ni stanna hemma och undvika kontakter i minst sju dagar efter hemkomsten till Sverige, 

vilket gäller även om testerna visade att du inte hade Covid-19. Om du testat dig inom 48 timmar före inresan till 

Sverige så behöver du inte testa dig igen i samband med att du anländer, men du bör testa dig igen fem dagar 

efter ankomsten. Du ska följa rekommendationerna i övrigt avseende att stanna hemma i sju dagar och undvika 

nära kontakter. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära 

kontakter. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-

dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/ 

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ju sedan tidigare att man ska testa sig vid symtom och från och med 

måndagen den 22 februari gäller den rekommendationen även barn från förskoleklass och uppåt.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-

smittsparning/  

 

På våra högstadier har vi valt att ha fjärr- och distansundervisning även under vecka 9. Detta med hänsyn taget 

till smittläget i regionen samt osäkerheten rörande eventuell smittspridning under sportlovet. Ni som är berörda 

av fjärr- och distansundervisning kommer att få detaljerad information från respektive skola. 

 

Vi vill slutligen påminna om att följa rekommendationerna att barn och elever ska vara hemma vid minsta 

symtom. Just nu är vi inne i ”vabruari” och det är ju bland annat fortsatt viktigt att sköta handhygien och att 

”snoriga” barn och elever är hemma symtomfria i minst 48 timmar innan återgång till förskola/skola. 

 

Nu hoppas vi att alla får en härlig helg och att ni som går på sportlov får ett skönt lov. Ta hand om er!  

 

Margareta H Dahlin, verksamhetschef förskola/särskola 

Jonas Andrae Johansson, tf utbildningschef och verksamhetschef grundskola 
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