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Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2020-11-02

Skolchef/rektor Conny Oskarsson
0142-895 97

Till vårdnadshavare med barn på Stenbockskolan
och Åsbo skola

Rektor Jonas Cannervik-Wass
0142-895 90
Rektor Christina Nessvi
0142-896 28

Uppdatering av läget kopplat till Coronapandemin
Den 29 oktober kom nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och Region
Östergötland. Råden gäller under tre veckor till att börja med.
1177 Östergötland: Skärpta råd för att bromsa smittspridningen
Råden innebär inte att skolor eller fritidshem behöver stänga, men för att bidra till
minskad smittspridning behöver vi göra vissa anpassningar.

Anpassningar som behöver göras
Som ett led i att minska smittspridningen kommer undervisningen anpassas men den
kommer inte att ställas in. Vi kommer som tidigare undvika att blanda olika grupper
eller klasser i den mån det går. Det är inte aktuellt att planera för några resor eller besök
till skolan. Vi uppmanar vårdnadshavare att inte besöka skolan samt att lämning och
hämtning sker utomhus.

Kom ihåg att följa skolans och fritidshemmens hygienrutiner!






Vid de tillfällen du måste besöka skolan eller fritidshemmens lokaler ska du tvätta
händerna vid ankomst, samt när du lämnar byggnaden. Detta för att bryta smittvägar till och från skola/fritidshem.
Händerna ska också tvättas när man varit utomhus, när händerna är smutsiga, efter
toalettbesök, före varje måltid och efter att man använt iPad, dator eller telefon.
Stanna hemma även vid milda symtom och se till att nysa/hosta i armvecket.
Håll avstånd till varandra och försök att vistas utomhus så mycket det går!

Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 65, 595 03 Boxholm
Besöksadress: Skolgatan 1, 595 71 Boxholm Telefon 0142-895 75 Fax 0142-896 01
E-post: barnochutbildning@boxholm.se Hemsida: www.boxholm.se Organisationsnr: 212000-0407
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När ska man stanna hemma och när kan elever komma tillbaka efter
sjukdom?
Nya riktlinjer från Region Östergötland angående när barn ska vara hemma från skola
eller förskola med anledning av covid-19. Så snart ett barn under 13 år har blivit sjuk med
symtom ska barnet vara hemma. När barnet blivit bättre och allmäntillståndet är gott, ska
barnet vara hemma ytterligare två dagar innan hen återvänder till skolan. Barnet kan då
gå tillbaka även om milda symtom som lätt snuva och lätt hosta kvarstår. Om barn/elever
blir sjuka under dagen så behöver hen bli hämtad skyndsamt.
Region Östergötland arbetar med lokal implementering och hantering av de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten. Det som gäller för barn, elever och
personal i Boxholms kommuns skolor är att:


Friska barn och elever i grundskola och grundsärskolan ska gå till skolan
även om någon i hemmet konstaterats smittad av covid-19.
Om barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 blir sjukt
gäller att:




Barnet ska vara hemma i minst sju dagar från det att barnet fått symtom.
Innan barnet återgår till skola måste hen ha mått bra och varit feberfri i två dygn.
I familjer eller hushåll där någon är sjuk är det viktigt att vara uppmärksam på symtom.
Tänk på vad du kan göra för att inte sprida smittan vidare.

Simundervisning kommer att genomföras
De allmänna råden innebär en uppmaning att undvika besök i simhallar. Det påverkar
simhallens möjlighet att hålla öppet för allmänheten, men den simundervisning som planerats in för skolelever under skoltid kommer att genomföras.

Mer information finns på 1177
Mer information om smittläget i Östergötland, vad som gäller för provtagning samt de
nya allmänna råden hittar du hos 1177.
Samlad information om coronaviruset i Östergötland
Kom ihåg att informationen kan ändras med kort varsel, och tack för att du visar hänsyn!
_____
Rektorerna i Boxholms kommun

