
 
 

HANDLINGSPLAN VID PANDEMI (COVID-19, VT 2021) 
Verksamheter: Fritidshem, Grundskola  

Denna handlingsplan är framtagen för Tolvmans friskola. Syftet är att hantera situationer 
som kan uppkomma p.g.a. COVID-19 viruset. 

COVID-19 – GENERELLA REGLER OCH RUTINER 

I nuläget finns inga allmänna rekommendationer från myndigheterna att stänga grundskolor. 

Skolplikten gäller och elever har kvar sina rättigheter att få undervisning. 

Folkhälsomyndigheten och Skolverkets rekommendationer är fortsatt att friska elever samt 

personal ska gå till skolan. 

Skolan följer myndigheternas rekommendationer och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån 

gällande lagstiftning och regelverk. Styrelsen får också fatta beslut om att skolan disponerar 

läsåret på ett mer flexibelt sätt för att hämta in förlorad undervisningstid genom att t.ex. 

förlägga skoldagar till lördag och söndag eller förlänga läsåret. 

Vårdnadshavare informeras om situationen i verksamheten förändras. Primärt sker detta 

främst genom mail.                                       

Vi följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att förebygga smittspridning i skolan. 

Rektor har ansvar att undersöka arbetsmiljön och bedöma riskerna samt vidta nödvändiga 

åtgärder i verksamheten. Städrutiner har setts över. 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

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.  

Rekommenderat är att barn i skolåldern bör vid symtom testas i samma omfattning som vuxna 

för att vid negativt provsvar snabbare kunna återgå till skolan. Detta görs i samråd med 1177 

och sjukvård och bestäms av er föräldrar. 

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. 



 
 

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. 

Vid sjukdom i familjen: 

När sjukdom uppstått i familjen skall rådande riktlinjer från folkhälsomyndigheten följas: Om 
du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). 

 

Rutin för elever/pedagoger som uppvisar sjukdomssymptom under skoltid 

Pedagog alternativt rektor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas. 

Pedagogen ansvarar för eleven tills vårdnadshavare hämtat. 

Vårdnadshavare hämtar sitt barn omgående.  

Om en pedagog insjuknar eller visar symtom på arbetstid skickas han/hon hem direkt. 

 
Rutiner för att förhindra smittspridning av Covid-19 
 
 

• Vi tvättar oss alltid innan och efter måltid, efter toalettbesök samt efter utevistelse. 

 

• I största möjligaste mån ska hämtning/lämning till skola/fritidshem ske utomhus. 

 

• Vi uppmanar vårdnadshavare att vara så lite som möjligt i våra lokaler genom att till 

exempel inte gå in utan vänta utanför. 

 

• För de vårdnadshavare som måste besöka våra lokaler vid hämtning/lämning finns 

handsprit finnas tillgängligt i entréhall.  

 

• Förutom ordinarie städ ska toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken 

tas åtminstone en gång om dagen. Toaletternas papperskorgar ska tömmas dagligen. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/


 
 

Det ska finnas goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och 

pappershanddukar. 

 

• Aktiviteter som samlar många personer, till exempel Lucia och basar för elever och 

föräldrar, ställs in. Utvecklingssamtal sker på alternativa sätt.  

 

• Vi är särskilt uppmärksamma på förekomsten av kränkande kommentarer eller 

mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och 

vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå. 

 

PLANERING FÖR MÖJLIGA SCENARION FRAMÖVER 

Scenario med fall av COVID-19 på skolan 

Om det finns ett bekräftat fall av COVID-19 bland personal/barn skall styrelsen informeras 

och hantering sker enligt de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 

Information om bekräftade fall delges vårdnadshavare. 

Scenario där många lärare/pedagoger hemma/sjuka 

Skulle en situation uppstå där många lärare samt pedagoger är hemma/sjuka ska i första hand 
vikarier sättas in. Finns inte vikarier att tillgå ser vi över sammanslagning av klasser. 

Om elever ombeds stanna hemma p.g.a. personalbrist redan innan skolstart informerar rektor 
berörda elever och vårdnadshavare så tidigt som möjligt. 

Om elever behöver skickas hem under pågående skoldag p.g.a. personalbrist informeras 
berörda vårdnadshavare. 

Om en elev ej har möjlighet att stanna hemma eller åka hem under pågående skoldag, skall 
denne erbjudas plats i någon av kvarvarande klasser eller annan plats i verksamheten. 

Barn till vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete har rätt till plats på fritidshemmet. Här 

följer vi MSB:s föreskrift, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-

forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-

samhallsviktig-verksamhet/ 

Scenario där nya direktiv eller förutsättningar gör att skolan stängs 

Ifall det skulle komma nya direktiv från regeringen eller kommunen att skolor ska stängas så 
kommer vi att följa de riktlinjer som tas fram. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/


 
 

Om Tolvmansskolans ekonomiska förening som huvudman stänger skolan informerar vi 
vårdnadshavare och medarbetare. Vi informerar även kommunen och vi erbjuder barnomsorg 
till dem som berörs av förordningen kring samhällsviktig verksamhet. 

Om regeringen eller kommunen stänger skolor informerar vi vårdnadshavare och 
medarbetare om situationen. Kommunen informerar vårdnadshavare om hur de kan söka 
barnomsorg under stängningen. Kommunen har ansvar att ordna barnomsorg till 
vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten.  
 

I så hög grad som möjligt ska lärare se till att fortsätta sitt ordinarie arbete på plats eller 
hemifrån genom att förse elever med uppgifter, rätta prov, förbereda lektioner etc. 

Den här typen av åtgärder kan ha en negativ påverkan på såväl elever som medarbetares 
arbetssituation. Vid en eventuell stängning av skolan kan det även få konsekvenser för 
terminsplanering och semestrar, men detta är inte möjligt att överblicka i nuläget. 

 

KOMMUNIKATION 

Rektor är kontaktpersonen för skolövergripande frågor. Frågor som rör enskilda klasser ska 
riktas till respektive klasslärare/klassföreståndare. 

Skolans primära informationskanaler till vårdnadshavare och elever är mail, telefon och 
hemsida. 

Skolan ger inga medicinska råd utan hänvisar vårdnadshavare att kontakta 113 13 för frågor 
och information kring COVID-19 samt 1177 vid misstänkta symptom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


