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Information till vårdnadshavare och elever i Karlshamns 

grundskola och grundsärskola 
 
Smittläget i nuläget är mycket högt samtidigt som regeringen och 
Folkhälsomyndigheten värnar om att elever ska kunna gå i skolan och utöva sina 
fritidsaktiviteter. Naturligtvis så förhåller vi oss till detta och vill erbjuda så bra 
undervisning som det bara går utifrån de förhållanden som råder.   
Om sjukfrånvaron blir väldigt hög i en klass kan det ändå bli aktuellt med 
distansundervisning. Ett ”riktmärke” för övergång till distansundervisning är om fler än 
hälften av eleverna är frånvarande i en klass på grund av sjukdom i årskurs F-6 och 
om fler än en tredjedel av eleverna i en klass i årskurs 7-9 är frånvarnade på grund 
av sjukdom. Även om dessa riktmärken är en vägledning så görs en särskild 
bedömning kring förutsättningarna vid varje givet tillfälle. 
 
Vi uppmanar elever som är hemma på grund av lindriga symtom att, utifrån bästa 
förmåga, följa klassens undervisning genom att göra skoluppgifter i hemmet.  
Har en elev testats positiv med antigentest/snabbtest så ber vi vårdnadshavare 
kontakta skolan och meddela detta. Det möjliggör för skolan att följa smittspridningen 
och underlättar vid beslut om åtgärder.  
 
Provtagning av barn i Blekinge 
På grund av högt tryck på provtagning för covid-19 räcker inte analyskapaciteten till. 
Region Blekinge erbjuder därför endast provtagning för personer som är 13 år eller 
äldre och som har giltig e-legitimation. 
Barn under 13 år med nytillkomna förkylningssymtom ska stanna hemma minst 5 
dagar, varav de två sista dagarna ska vara feberfria. 
 
Vad betyder ett positivt antigentest, ibland kallat snabbtest? 
Har du testat dig med antigentestet/snabbtest ska du stanna hemma om du har fått 
ett positivt resultat. Du bör betrakta dig som att du har covid-19.  
 
Du som har covid-19 och hushållskarantän  
Du ska vara hemma tills dessa tre punkter är uppfyllda: 

 Det har gått minst fem dagar sedan du fick symtom.  

 Du mår tydligt bättre. 

 Du har varit utan feber de senaste två dagarna. 
 
Du som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i karantän i 5 
dagar. Även hushållskontakter till personer som testar positivt med 
antigentest/snabbtest ska stanna hemma från skola eller arbete under 5 dagar.  
 
Följande grupper (om man är symtomfri) är undantagna från regeln om att 
stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk: 

 De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)  

 Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna 
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