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Information från 
grundskoleförvaltningen 
Till vårdnadshavare med barn på Göteborgs Stads grundskolor och grundsärskolor.  

Spridningen av covid-19 har ökat. Därför är det viktigt att alla hjälper till att minska 

spridningen av smitta. 

Vi fortsätter hålla avstånd 

• Om du vill ha kontakt med någon på ditt barns skola vill vi gärna att du ringer 

eller skickar e-post. 

• Lämna och hämta ditt barn utomhus på skolgården. 

• En del möten som skolan har kommer att vara digitala. 

• Uppmuntra ditt barn att promenera till och från skolan för att minska trängseln i 

kollektivtrafiken. 

 

Detta gäller när ditt barn är sjukt 

• Barn som bara är lite sjuka, som till exempel är snuviga eller har ont i halsen, ska 

stanna hemma.  

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

 

Här hittar du mer information om vad som gäller när ditt barn är sjukt.  

 

Om ditt barn har varit på resa utomlands 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som har varit i länder utanför Norden att ta 

ett test för covid-19 när de kommer tillbaka Sverige. Detta gäller oavsett om man har 

symtom eller inte.  

 

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

Utrikesresor och att vistas utomlands - Krisinformation.se 

 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/a515d17c-7078-4663-8493-d1900b78cfb3/Om+ditt+barn+%C3%A4r+sjukt+eller+borta+fr%C3%A5n+skolan_information+till+v%C3%A5rdnadshavare_uppdaterad+13+augusti+2021.pdf?MOD=AJPERES
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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Undervisning på skolan 
Från och med höstterminen 2021 har alla skolor undervisning på plats i skolan. Detta 

gäller även för årskurs 7-9.  

 

För förskoleklass till och med årskurs 9 finns det fortfarande möjlighet att få 

undervisning på distans om: 

 

• Många av de som jobbar på skolan är frånvarande på grund av covid-19 och det 

inte går att ha undervisning i skolan. 

• Det är stor spridningen av covid-19 bland elever och medarbetare. 

Nytt test för covid-19 på skolorna 
Inom kort börjar Västra Götalandsregionen med ett nytt test för covid-19 riktat mot 

elever.  Om ditt barn har haft nära kontakt med en person på skolan som har konstaterad 

covid-19 får ni med ett paket hem med ett test.   

 

Du som vårdnadshavare hjälper ditt barn att ta testet. Testet lämnar du som 

vårdnadshavare sedan till en utvald vårdcentral. 

 

Om ditt barn ska ta ett test får du mer information från ditt barns skola om hur testet går 

till och vilken vårdcentral du ska lämna det till. 

 

 

Kontakt 
Har du frågor eller funderingar kontaktar du ditt barns skola. 

 

Läs mer om covid-19 och vad som gäller för grundskoleförvaltningen. 

 

https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/18b9930e-d34c-4d6a-817a-c1b8e74e5f9f#Z7_42G01J41KGV2F0ALK2K1SN1M75

