
  Blästadsskolan 2020-03-20 
 

 

 
 
 

Till vårdnadshavare på Blästadsskolan 
     

 
Med anledning av covid -19 (coronaviruset) - information till dig som 
vårdnadshavare på Blästadsskolan 
 
Vi befinner oss i en situation där information och läge ändras snabbt. Därför 
hänvisar vi från och med nu alla till kommunens hemsida, för uppdaterad 
information. www.linkoping.se. Information förskola och skola om coronaviruset 
  
De kommunala skolorna har just nu en ansträngd situation med många elever och 
personal som är hemma. Vi i Linköpings kommun följer ansvariga myndigheters 
riktlinjer, vilket innebär att friska elever och medarbetare som vanligt går till våra 
skolor. Elever och medarbetare som är sjuka är hemma. Detta gäller även vid milda 
symtom som hosta, snorighet och feber. Skolan kontaktar vårdnadshavare om 
elever med milda symptom kommer till skolan för hämtning eller hemgång. Efter två 
symptomfria dygn är elever och personal välkomna tillbaka till skolan. 
 
Påverkar detta undervisningen? 
På skolorna gör vi allt vad vi kan för att bibehålla lugnet och minska eventuell oro 
hos våra elever. Det gör vi bland annat genom att försöka bedriva verksamhet som 
vanligt. För de elever som är hemma med milda symptom tänker vi att de med 
fördel kan arbeta lite hemifrån med skolarbete. 
  
När ska mitt barn stanna hemma? 

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla med symtom, även lindriga, 

uppmanas att avstå sociala kontakter. Till lindriga förkylningssymtom räknas snoriga 

näsor, hosta och feber. Är du som vårdnadshavare osäker i att bedöma om ditt barn 

behöver vara hemma eller inte, så hänvisar vi till 1177, antingen på webben eller via 

telefon. Har du generella frågor om coronaviruset hänvisar vi till telefonnummer 113 

13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat 

information om nya coronaviruset och hur man ska agera för att minska smittspridning 

på flera språk. (arabiska, dari, farsi, finska, franska, kinesiska, pashto, polska, 

somaliska, spanska, thai, tigrinja, tyska) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/ 

 
  
Sjukanmälan via Dexter-app och webben 

Just nu är tjänsten Dexter frånvaroanmälan för grundskolan trög på grund av 
överbelastning. Information om detta finns på den centrala sida om coronaviruset, 
för förskola och grundskola. I hopp om att minska belastningen kan nu 
vårdnadshavarna anmäla flera dagar på en gång. https://www.linkoping.se/forskola-
och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/ 

http://www.linkoping.se/
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/information-om-coronaviruset/information-forskola-och-skola-om-coronaviruset/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
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Trevlig helg! 
 
Sabine Cervin Christina Bradley Ireman         Marie Häggh 
rektor grundsärskolan rektor grundskolan       bitr rektor grundskolan 
 
 
Vi uppmanar alla vårdnadshavare att göra sjukanmälan via Dexter-appen. Vi bifogar 
manual om hur det går till. Endast i undantagsfall används skolans telefonsvarare. 
Se instruktion nedan. 
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