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Till vårdnadshavare på I Ur och Skur Forsen! 

Covid-19 kommer allt närmare och finns nu i större utsträckning i närområdet samt 
att lokala allmänna råd har införts i Norrbotten. På grund av detta har 
Fastighetsbolaget Sikforsbygden utökat sina beslut kring Covid -19 och det är nu 
följande som gäller: 

Detta gäller för barn i förskola: 

• Barn i förskolan som uppvisar sjukdomssymtom, även milda sådana, som hosta, 
feber, diarré, halsont, rinnsnuva eller täppt i näsan, andningssvårigheter, 
muskel- och ledvärk, huvudvärk samt barn som har ett förändrat 
allmäntillstånd gentemot vad de brukar ha, ska hållas hemma och är välkomna 
tillbaka till förskolan när de varit helt symtomfria i 2 dygn.  

• Barn i förskolan ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad 
Covid-19. De ska också hållas hemma under tiden någon i hushållet inväntar 
provsvar om Covid-19. 

• Om ett barn/elev är sjukt får inte syskon komma till förskolan utan måste 
stanna hemma. 

• Vårdnadshavare som är hemma med symtom får inte lämna/hämta sitt barn på 
förskolan. 

Detta gäller för elev i skola: 

• Barn i skolan som uppvisar sjukdomssymtom, även milda sådana, som hosta, 
feber, diarré, halsont, rinnsnuva eller täppt i näsan, andningssvårigheter, 
muskel- och ledvärk och huvudvärk ska stanna hemma.  

• Barn i skolåldern bör vid symtom testas i samma omfattning som vuxna för att 
förhindra smittspridning och för att vid negativt provsvar snabbare kunna 
återgå till skolan. 

Vid ett positivt provsvar:  
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen och sjukvårdens rekommendationer. 
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän 
förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. 
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I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt 
snuva, kan barnet återgå till skolan och annan verksamhet om det gått 7 dagar 
sedan insjuknandet. 

Om inget prov tagits gäller: 
Samma förhållningsregler som vid ett positivt provsvar. 

Vid ett negativt provsvar: 
Återgång till skolan kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet 
med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. 

• Elever i skolan ska stanna hemma om någon i hushållet har konstaterad 
Covid-19.  

• Om ett barn/elev är sjukt ska syskon gå till skolan som vanligt men inte vara på 
fritidshemmet. 

• Vårdnadshavare som är hemma med symtom får inte lämna/hämta sitt barn på 
skola/fritidshem. 

Övriga riktlinjer och rekommendationer 

• Vi rekommenderar att barn på förskolan med 15-timmars placering stannar 
hemma i möjligaste mån.  

• Handhygien och social distans gäller som förut men nu är det extra viktigt att 
tänka på social distans när ni lämnar och hämtar.  

• För förskolan: I största möjligaste mån ska hämtning/lämning ske utomhus. 
Innan frukost och sent på eftermiddagarna kommer vi dock att ta emot barnen 
inomhus på grund av väder och få personal på plats. Vi uppmanar er 
vårdnadshavare att vara så lite som möjligt i våra lokaler genom att till 
exempel inte gå in på avdelningarna utan hålla er i hallen. Är ni två 
vårdnadshavare som hämtar/lämnar behöver bara den ena gå in. 

• För fritidsbarnen: Efter 6:30 - Låt barnen gå in själva samt vänta ute när ni 
hämtar. Ni kan ringa och be oss skicka ut barnen. Vi förstår att det kan finnas 
tillfällen då ni behöver följa in, exempelvis om barnet är ledsen eller oroligt. 
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• För de vårdnadshavare som måste besöka våra lokaler vid hämtning/lämning 
finns handsprit tillgängligt i respektive hall.  

I Ur och Skur Forsen håller just nu på att skriva en handlingsplan kring Covid-19. Detta 
kommer att skickas ut till er när den fastställts.  

I dagsläget har vi ej några bekräftade Covid-19 fall bland barn/elever och pedagoger. 
Det är viktigt att ni meddelar oss ifall någon i hushållet testat positivt för 
Covid-19. 

Fastighetsbolaget Sikforsbygden hoppas på er förståelse och ert samarbete kring att 
minska smittspridning. Har ni frågor angående detta kontakta rektorerna Peter eller 
Stina. 

Hälsningar, 
Styrelsen Fastighetsbolaget Sikforsbygden 
Huvudman för Friskolan I Ur och Skur Forsen 
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