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Denna policy är framtagen i samråd med sjukvården och till för ditt barn samt övriga barn och vuxna 
på förskolan för att vara till er hjälp och för ditt barns bästa samt för att minska smittorisken. 

 

1. Vid feber ska barnet vara hemma och sedan h en feberfri dag hemma. Förskolan är en 
påfrestande miljö och oftast är barn som varit sjuka lie tröttare än vanligt. 

 

2. Öroninflammation smittar inte men själva bakterien smittar och kan utveckla exempelvis 
halsfluss hos ett annat barn. Gå till doktorn, se punkt 3.  
 

3. Om barnet har en streptokockinfektion ska det vara hemma. Vid behandling med antibiotika 
(penicillin) ska det vara hemma enligt vad läkaren förskriver. 
 

4. Vid maginfluensa ska barnet vara hemma och sedan utan symptom (kräkningar/diarré) i 
minst två dygn innan man är säker på att barnet inte smittar. Barnet ska också kunna äta 
normalt och ha återfått krafterna innan de kan återgå till förskolan. Personer i samma hushåll 
behöver inte vara hemma i förebyggande syfte. Är det många barn som är sjuka på förskolan 
kan smittspridningen möjligen begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar 
hemma. 
 

5. Barn som har ögoninflammation med röda ögon och lite kladdig sekret i samband med lindrig 
förkylning behöver inte vara hemma från förskolan om de mår bra för övrigt. Om barnets 
öga/ögon klibbar och man måste torka/tvätta var ur ögonen flera gånger per dag har barnet 
en kraftig infektion och ska då vara hemma från förskolan. 
 

6. Febernedsättande. Ge aldrig ett sjukt barn febernedsättande och lämna det till förskolan. 
Dels så orkar inte barnet dels är risken stor att andra barn blir smittade. 
 

7. Om det finns pälsdjur i hemmet kan det finnas spår på kläder som i sin tur kan påverka barn 
som är allergiska. Säg till på förskolan så kan vi ordna avstånd mellan platserna i hallen om 
behov skulle finnas. 
 

Tänk på att en dag på Förskolan oftast är intensiv och intrycksfull i förhållande till en dag hemma. 
Därför måste barnet vara friskt och piggt för att orka. 

Har ni några frågor eller funderingar hör av er till personalen. 

 


