
RIKTLINJER VID SJUKDOM FÖR FÖRSKOLAN ÄVENTYRET

Barnets hälsotillstånd ska vara sådant att barnet kan och orkar delta i 
verksamhetens olika aktiviteter under hela dagen. Barnet ska inte i onödan 
smitta de andra barnen. När barnets allmäntillstånd (normal aptit, sömn och
ork) är gott, kan barnet återgå till verksamheten.

 Vid symtom på ögoninfektion ska barnet vara hemma om ögonen är
röda, variga och/eller kladdiga. För eventuell behandling kontakta 
BVC.

 Vattkoppor - kopporna ska vara torra innan barnet återvänder till 
förskolan. 

 Molluscum contigiosum (mollusker) - barnet får komma till förskolan, 
men ska om möjligt skydda/täcka såriga, blödande, variga eller röda 
mollusker.

 Vårtor – får komma till förskolan, men ska täcka vårtorna om de är 
såriga, blödande, variga eller röda.

 Herpes och svinkoppor ska vara intorkade innan barnet återvänder 
till verksamheten. För behandling kontakta vårdcentralen eller BVC. 
Barnet ska vara hemma minst 2 dygn om infektionen är utbredd och 
antibiotikabehandlas.

 Löss - ska behandlas med receptfritt hårschampo, oavsett barnets 
ålder. Instruktioner på förpackningen ska följas noga och efter utförd 
behandling kan barnet återgå till verksamheten.

 Magsjuka/maginfluensa - Symtom på maginfluensa är plötslig diarré
med eller utan kräkning. Obs! om detta förekommer inom familjen, 
ska barnet stanna hemma tills det gått 48 timmar sedan sista 
kräkningen eller diarrén (inom familjen). Om barnet är drabbat är det 
efter att dessa åtgärder vidtagits, barnets allmäntillstånd som avgör 
när det kan återgå till verksamheten.

 Feber – Vid feber ska barnet vara feberfritt 1 dygn innan det återgår i 
verksamheten. En generell riktlinje för feber är över 37,5 på 
morgonen och 38,0 på kvällen men detta är individuellt. Finns det 
föräldrar eller syskon i familjen med feber ber vi er att hålla barnet 
hemma från förskolan. 

Vid förälders ej smittsamma sjukdom bedömer föräldern sin förmåga att ge
omsorg om sitt barn. Rätten finns alltid att utnyttja förskoleplatsen 15 
timmar/vecka (kontakta personalen). 



Efter 8:e sjukskrivningsdagen kan ett kompletterande sjukintyg inkrävas om
förälders oförmåga att ge omsorg om eget barn. Om sjukskrivningen är av 
sådan art att läkare föreskriver ytterligare vila, har man rätt att lämna enligt 
sitt ordinarie schema. Om detta inträffar tar man kontakt med rektor.

Vid smittsam sjukdom på syskon eller förälder ska barnet inte gå till 
förskolan. 

Info angående Covid-19 finns att läsa i vår pandemiplan som återfinns
på förskolans hemsida.

INFEKTIONER I ALLMÄNHET

Tvätta händerna före och efter måltider, toalettbesök och utomhusvistelse.

I förkylningstider ska man använda engångsnäsdukar eller papper. 

Bakteriella infektioner: Barnet blir oftast mera påverkade än vid 
virusinfektioner. Barnet kan ibland vara i behov av antibiotikabehandling ex 
penicillin. Barnet bör då stanna hemma ett par dagar tills smittorisken och 
allmäntillståndet gör att barnet klarar en hel dags vistelse i verksamheten 
(detta också för att inte i onödan smitta de andra barnen).

Virusinfektioner: De flesta infektioner hos barn orsakas av virus ex 
förkylning. Virusinfektioner smittar i regel även innan barnet blir sjukt. 
Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan vara i verksamheten.

Vid frågor eller funderingar tveka aldrig att ta kontakt med personalen eller 
rektor.

Mediciner:
Barn som vistas i förskolan kan ibland behöva medicinering. Förskolan kan
då få i  uppdrag av en läkare eller  sjuksköterska att  utföra egenvård på
förskolan. Det innebär att sjukvården ger förskolan ett dokument, intyg eller
en kopia på barnets journalanteckningar där det framkommer vilken åtgärd
som  utgör  egenvård  i  förskolan.  Där  står  också  att  den  får  utföras  av
personal i förskolan, instruktioner för hur egenvården ska utföras samt vem
som ska kontaktas om problem uppstår. De barn som beviljade egenvård i
förskolan är bl.a. barn med diabetes och barn med astma.

Allergi:
Kom ihåg att tala om för personalen om ditt barn har någon form av allergi.


