
Till alla hem ang. hur Källskolan möter det växande Coronahotet 

Detta dokument är senast uppdaterat 2020-03-15. 

I nuläget har vi inga kända fall av Coronavirus på skolan. 

Källskolan följer de beslut och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, m.fl. myndigheter inklusive nu 

också Riksdag och Regering fastslår. Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessa 

direktiv uppdateras också ständigt och i den mån de blir motsägelsefulla har vi som skolhuvudman, 

styrelsen för Källskolan i samarbete med skolledningen, rätt att ta egna beslut och göra våra egna 

tolkningar. Se även Skolverkets hemsida, där skolverket svarar på frågor. Vi analyserar i positiv 

bemärkelse den information och de riktlinjer som ges och undviker perifera tolkningar och åtgärder. 

Alla jordnära regler om handtvätt, att inte ta i hand, etc. är lättast att i lugn och ro ta till sig via länken 

till FHM ovan samt genom att följa nyheter och informationsprogram på TV eller radio. 

Har du som förälder frågor, efter att ha läst den information som vi ger, kontakta oss. 

Från och med nu gäller följande: 

• Alla, elever och personal ska stanna hemma vid sjukdom och det är säkerheten först som 

gäller. Det betyder att vid minsta tecken på sjukdom håller man sitt barn hemma och det ska 

vara hemma tills det är helt friskt och inga symptom på sjukdom längre finns kvar. FHM 

rekommenderar att man är hemma två dagar efter att man blivit frisk. Samma gäller för 

personal. 

Vid osäkerhet, kontakta sjukvårdsupplysningen (1177) eller vid behov vårdcentralen. 

• Dock, om man håller sina barn hemma p.g.a. oro, så måste man begära ledigt av rektor. Vi 

ämnar då inte ifrågasätta den oron, men kom ihåg att det inte går att få VAB-ersättning av 

den orsaken. Inte heller den karensfrihet, som är utlovad fr.o.m. nu av regeringen. 

Karensfrihet gäller dock vid sjukdom från nu och en och en halv månad framåt. Vid längre 

sjukdom gäller som vanligt sjukskrivning av läkare. Hur Coronaviruset smittar kan man läsa 

om på folkhälsomyndighetens hemsida, se länk ovan.  

• Extra infektionskänsliga elever har egna villkor. Kontakta skolan om ditt barn tillhör den 

kategorin. Här gäller skräddarsydda lösningar mellan hemmet och skolan. Att tänka sig in i 

dessa elevers situation, skapar förståelse när du själv sätter säkerheten först! 

• Skolan använder Alsolsprit/starka rengöringsmedel för att ”sprita” alla dörrhandtag, 

närbelägna dörrkarmsytor och räcken i skolan, flera ggr per dag. Dock inte på ett panikartat 

sätt utan som en säkerhetsåtgärd, som också blir en enkel påminnelse om att sköta den egna 

handhygienen på ett bra sätt. 

• Vi fortsätter att verka för att också skolan, förutom hemmen, ska vara trygga zoner, där 

eleverna varken ska behöva bli smittade eller drabbas av panikångest. Under våra 

morgonandakter ber vi för skolan, hemmen, vårt land – och i och med att detta nu handlar 

om en global pandemi – också för vår värld. Inte heller detta sker utifrån panik eller fruktan 

utan utifrån den enkla barnatron, som vi vuxna nu får lära av barnen. 

• Drabbas Källskolan ändå direkt av coronaviruset, trots dessa enkla och handfasta åtgärder, 

kommer vi naturligtvis att informera om det och också vidta de ytterligare åtgärder som då 

kan vara aktuella. Vilka dessa i så fall är, vill vi i nuläget inte spekulera i. 

• Tack för den fina dialog som redan uppstått mellan olika hem och skolan. Tillsammans blir vi 

starkare! 

För Källskolan den 13 mars 2020 

Skolledningen och Källskolans styrelse 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor#Fragorochsvar

