
Rydbo friskola läsåret 2017-2018 

 

Rydbo Friskolas Policy vid Smitta 

 

Det går inte att helt undvika infektioner på en förskola eller i skolan – det man däremot kan göra är 

att minska risken för smittspridning. 

 Barn som har ordinerats penicillin av läkare kan gå tillbaka till skolan tidigast efter 2 dygn om 

barnets allmäntillstånd är gott.  

 

 Barn som har haft maginfluensa ska vara hemma tills diarré och kräkningar upphört (fått 

behålla mat och dryck) och barnet återhämtat sig ordentligt. Vid vinterkräksjuka ska barnet 

vara hemma 2 dygn efter det att symptomen avklingat. 

 

 Syskon till barn med maginfluensa bör stanna hemma till dess familjen är smittfri. Detta 

gäller förskolebarn.  

 

 Har barnen löss ska de hållas hemma till dess att man behandlat barnet med 

lusborttagningsmedel. Om ett barn insjuknar ska förälder eller annan vårdnadshavare hämta 

barnet snarast. Det betyder att vi inte kan ta hand om barnet till dess att föräldern slutat 

arbetet för dagen utan förutsätter att barnet hämtas snarast.  

 

Barn är olika och reagerar olika på samma smitta. Tillfrisknandet kan också ske olika snabbt. Tänk på 

att vara lojal mot andra familjer med extra infektionskänsliga barn! 

 Det är viktigt att man som vuxen tänker till  – orkar mitt barn en hel dag på förskolan/skolan (skulle 

jag orka?) ?  Barnets allmäntillstånd avgör i de flesta fall om barnet kan återgå till förskolan/skolan.  

Personalen på förskolan kan avgöra om barnet orkar med verksamheten.  

 

Detta gör vi på förskolan för att förhindra smitta 

 Noggrann handtvätt före maten, efter utevistelse och efter toabesök.  

 Enskilda handdukar som tvättas ofta. - Engångshanddukar på toaletten. - Egna dricksglas 

i klassrummet. 

 Engångsunderlägg på skötbordet. 

 Plasthandskar vid blöjbyte. 

 Handsprit för vuxna. 

 Noggrann rengöring av leksaker, särskilt i förkylningstider. 

 Daglig utevistelse!  



Detta gör vi skolan och på fritids för att förhindra smitta  

 Uppmanar eleverna till handtvätt före maten, efter utevistelse och efter toabesök. 

 Engångshanddukar på toaletten. 

 Handsprit för elever och vuxna.  

 Daglig utevistelse! 


