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Hej alla vårdnadshavare
Folkhälsomyndighetens senast riktlinjer som berör förskolan är svårtolkade och av många upplevts
olika för olika människor vilket skapar svåra situationer på våra förskolor. För att fortsätta vår
gemensamma strävan att ge alla barn och förskolans personal trygg miljö och goda möjligheter att
genomföra verksamheten kommer vi här försöka tydliggöra hur alla förskolor i Tivoli-koncernen ska
bedöma FHMs riktlinjer. På så sätt får vi en gemensam bild av vad som förväntas av oss och vilka
restriktioner som gäller. Regeringen har nyligen skärpt restriktionerna i samhället och uppmanat oss
alla att ta pandemin på stort allvar. Alla måste aktivt verka för att minska smittspridningen. Det gäller
varje familj och varje förskola och självklart dess personal.
Vi citerar Folkhälsomyndigheten om hur länge ett barn i förskolan ska vara hemma med symtom
utifrån rådande riktlinjer- www.folkhalsomyndigheten.se
Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka utan att
testas för covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder
testas vid symtom på covid-19
Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt
ytterligare två dygn.
Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och
med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även
om det har kvar lindriga symtom (exempelvis mycket lätt hosta eller snuva). Detta
baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med
covid-19 efter sju dygn.
Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle, små barn kan få täta och
många förkylningar under ett år.
För att förtydliga finns det således två olika alternativ när ert barn har symtom;
1. Barnet stannar hemma minst sju dagar. För att få återgå till förskolan måste de två sista
dagarna varit dagar då barnet haft mycket milda symtom. Har barnet därefter ett gott
allmäntillstånd är barnet välkommen tillbaka till förskolan.
2. Barnet är hemma alla dagar med symtom (sjukdagar) och ytterligare två helt friska dagar,
helt utan symtom. Detta innebär då att frånvaroperiod blir minst tre dagar oftast fler.
Vi vill även förtydligande detta med milda symtom (lättare snuva eller lätt torrhosta): Det är rimligt
att näsan måste torkas en eller ett par gånger på en dag. Om det rinner färgat eller tjockare snor, och
näsan måste torkas ofta är det inte ett lättare symtom. Ett lätt symtom kan vara en lätt och enstaka
torrhosta, men t.ex. rassel i bröstet, djup hosta eller förkylningsastma med andningssvårighet är inte
ett lättare symtom.
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Självklart finns det barn precis som vuxna med symtom som kan likna covid-19 symtom men som i
själva verket är symtom på något annat, till exempel allergi. Mejla rektorn om ert barn är just ett av
de barnen där vi behöver göra anpassningar för. Villkoren för att förskolan ska göra särskilda
anpassningar krävs ett läkarintyg som ni lämnar till er rektor.
I det fall erat barn får symtom under dagen kommer personal ringa vårdnadshavare och be er hämta
barnet. Barnet kommer inte fortsätta delta i gruppverksamheten utan på ett tryggt sätt vänta på er
tillsammans med personal i ett avskilt rum eller om det är möjligt utomhus. Personal som väntar med
barnet kan vid behov bära visir eller/och munskydd. Personal i riskgruppen får inte ansvara för barn
med symptom. När personal ringer vill vi att ni skyndsamt och utan dröjsmål beger er till förskolan.
För allas bästa ber vi er göra ert bästa för att hämta så snart som möjligt.
Frånvaroanmälan ber vi er göra så snart det är möjligt Gärna tre dagar framåt direkt, eftersom det
alltid är minst två dagar frisk som gäller innan återgång till förskolan.
Vi gör vårt yttersta för att hålla alla förskolor öppna och för att ert barn ska få en så bra, trygg och
utvecklande verksamhet som möjligt utifrån de förutsättningar vi har i denna svåra pandemi.
En förskola kan som yttersta åtgärd tillfälligt tvingas stänga med anledning av covid -19. Det kan vi
tillsammans förebygga och förhoppningsvis motverka genom att följa Tivoli förskolors riktlinjer för
Covid-19 och på så sätt begränsa smittspridning.
Vi förstår att denna situation tär på tålamodet och att det blir frustrerande om ditt barn tvingas
stanna hemma från förskolan vid upprepade tillfällen. En höst och vintersäsong kan innehålla upp till
10 förkylningar för barn i förskoleåldern, men som bekant är det så mycket mer märkbart och
besvärande i år. Vi måste dock fortsätta ta denna pandemi på allvar.
Nu håller vi i, vi håller ut och tar gemensamt ansvar.
Tack för att du är en av dem som gör din del för att minska smittspridning!
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