
 

 

 

 

         Mosterøy 18.08.2020 

Til foreldrene   

 

Mange foreldre har spørsmål om når barnet skal holde seg hjemme ved sykdom og når det kan 

komme på skolen.  Under finner dere informasjon om dette, hentet fra smittvernveilederen for 1.-

7.trinn. 

 

Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO 
Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt 
nivå. 
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra 
andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. 
Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og 
smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. 

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og 
lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan 
også forekomme. 
 

Elever og ansatte skal komme på skolen/SFO: 
• Når de ikke har symptomer på sykdom. 

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god 
allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie.  

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet 
covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse 
skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under). 

• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, 
rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO. 

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-
infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på 
skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. 

• Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som 
for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller 
sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom 
allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form. 

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og 
hente barna sine på skole/SFO som normalt. 
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