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Om ditt barn är sjukt eller borta från skolan 
 
I det här brevet får du som vårdnadshavare information om vad som gäller när ditt barn är 

sjukt, när ditt barn har tagit ett test för covid-19 och när ditt barn inte har tagit ett test för 

covid-19.  

Anmäl frånvaro av ditt barn om han eller hon är sjuk. Du ska hålla skolan informerad om 

hur ditt barn mår. Berätta alltid för skolan om ditt barn har konstaterad covid-19.  

I det här brevet finns även information om vad som gäller när ditt barn: 

• Har migrän, allergi eller astma. 

• Bor med andra som har konstaterad covid-19. 

• Varit på resa utomlands. 

Informationen i det här brevet gäller för alla elever på kommunala grundskolor och 

grundsärskolor i Göteborg. 

Symptom på covid-19 
 
Covid-19 kan ge olika symptom. Symptomen kan vara milda. Symptom på covid-19: 

• hosta  

• feber 

• svårt att andas 

• snuva 

• nästäppa 

• halsont 

• huvudvärk 

• illamående 

• värk i muskler och leder 

• magknip och diarré 

• utslag på huden 

• svårt att känna lukter och smaker 

• många känner sig mycket trötta när de har covid-19. 

Ditt barn ska stanna hemma från skolan när han eller hon väntar på svar för covid-19 test. 

Ditt barn kan gå till skolan när han eller hon har tagit ett test för covid-19 på grund av att 

andra elever i skolan har konstaterad covid-19. Ditt barn stannar hemma om han eller hon 

har symptom. 

Här hittar du mer information 
 
Mer information om sjukdom och symptom hittar du på 1177.se. 

Om du har frågor om covid-19 kan du ringa 113 13. 

 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/infektioner/feber/feber/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland
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Det här gäller när ditt barn har tagit ett test för covid-19: 
 

Testsvar: Testet visar att ditt barn har covid-19  

(positivt svar på test för covid-19) 

 

Gör så här: Ditt barn ska stanna hemma i minst sju (7) dygn efter att han eller hon har fått 

symptom.  

Om ditt barn tar ett test för covid-19 och han eller hon inte har symptom ska 

ditt barn stanna hemma sju (7) dygn från det datum han eller hon tog test för 

covid-19. Detta gäller när ditt barn är med i en smittspårning eller bor med 

andra som har covid-19. 

 

Då kan ditt barn gå 

till skolan: 

Tidigast efter sju (7) dygn.  

De två (2) sista dygnen ska ditt barn vara utan feber.  

Ditt barn ska också må bra.  

Om ditt barn fortfarande har symptom som torrhosta, lätt snuva eller svårt att 

känna smaker och lukter kan han eller hon gå till skolan sju dagar (7) efter 

den första dagen han eller hon blev sjuk. 

 

Informera skolan: Om ditt barn har covid-19 ska du berätta det för rektorn eller en annan utsedd 

kontaktperson på ditt barns skola.  

Det är viktigt att du gör detta. 

 

 

Testsvar: Testet visar att ditt barn inte har covid-19  

(Negativt svar på test för covid-19) 

 

Gör så här: Ditt barn ska stanna hemma tills han eller hon är tillräckligt frisk för att klara 

skoldagen. 

 

Då kan ditt barn gå 

till skolan: 

Tidigast två (2) dygn efter ditt barn fick symptom och är pigg nog att klara 

skoldagen.  
De två (2) sista dygnen ska ditt barn inte ha några symptom. 

Detta gäller om ditt barn inte har fått några nya symptom. 

 

Informera skolan: Berätta för skolan att ditt barn är sjukt. 
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Det här gäller om ditt barn inte kan ta test för covid-19: 
 
Alla barn som har symptom bör ta ett test för covid-19. Detta säger Smittskydd Västra 

Götalandsregionen. Det kan finnas situationer när barn av olika anledningar inte kan ta ett 

test för covid-19. 

 

Ditt barn har inte 

tagit test: 

Ditt barn har haft symptom mer än 24 timmar 

Gör så här: Ditt barn ska stanna hemma sju (7) dygn efter att han eller hon har fått 

symptom. 

 

Då kan ditt barn 

gå till skolan: 

Tidigast efter sju (7) dygn.  

De två (2) sista dygnen ska ditt barn vara utan feber och må bra.  

Om ditt barn fortfarande har symptom som torrhosta, lätt snuva eller svårt att 

känna smaker och lukter kan han eller hon gå till skolan efter sju (7) dagar från 

den första dagen han eller hon blev sjuk. 

 

Informera skolan Berätta för skolan att ditt barn är sjukt. 

 

 

 

 

Ditt barn har inte 

tagit test: 

Ditt barn har haft symptom som gått över på 24 timmar 

 

Gör så här: Ditt barn ska stanna hemma så länge han eller hon har symptom. 

Ditt barn ska stanna hemma två (2) extra dygn utan symptom.  

Detta gäller om ditt barn inte har fått några nya symptom. 

Får ditt barn nya symptom startar en ny sjukperiod. 

 

Då kan ditt barn 

gå till skolan: 
Tidigast efter tre (3) dygn.  

Informera skolan: Berätta för skolan att ditt barn är sjukt. 
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Andra orsaker till att ditt barn inte kan komma till skolan: 

 

 

Orsak: Ditt barn bor med andra som har konstaterad  

covid-19 (hushållskarantän) 

 

Gäller: Detta gäller inte om ditt barn haft konstaterad covid-19 de senaste sex (6) 

månaderna. 

 

Gör så här: Ditt barn ska stanna hemma även om han eller hon är frisk. 

Ditt barn ska följa de regler som ni har fått av sjukvården. 

 

Då kan ditt barn gå 

till skolan: 

Ditt barn ska följa de regler som ni har fått av sjukvården. 

Smittskyddsläkarnas informationsbrev till hushållskontakter 
 

Informera skolan: Berätta för skolan att ditt barn bor med andra som har konstaterad covid-19. 

 

 

 

 

 

Orsak: Ditt barn har symptom som du känner igen sedan tidigare till 

exempel migrän, allergi eller astma  

 

Gör så här: Ta medicin precis som vanligt.  

Ditt barn ska stanna hemma tills medicinen hjälpt och han eller hon har fått 

mindre symptom. 

 

 Läs mer här 

 

Då kan ditt barn gå 

till skolan: 

Ditt barn ska stanna hemma två (2) extra dygn med tydligt förbättrade 

symptom. 

Får ditt barn nya symptom som du inte kopplar till migrän, allergi eller astma 

ska ditt barn ta ett test för covid-19.  

 

Informera skolan: Berätta för skolan att ditt barn är hemma. 

 

 

 

 

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2021/06/covid-19-hushallskontakt-210617.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/
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Orsak Ditt barn har varit på resa utomlands 

 

Gör så här: Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för personer som har varit 

utomlands och kommer hem till Sverige. 

Läs mer på Krisinformation.se om vad som gäller för resor från olika länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/reseinformation-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset
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