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Friska elever ska stanna hemma om någon i hemmet 

har bekräftad covid-19 

 
Elever ska vara hemma om någon i familjen har en bekräftad covid-19, sa 
utbildningsminister Anna Ekström vid dagens presskonferens den 1 december 2020. Enligt 
nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som kom samma dag, ska yngre barn 
och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 stanna hemma. Detta har 
tidigare gällt gymnasieungdomar, men det gäller nu även barn i förskola och skola.  
 
Västerviks kommuns skolor och förskolor följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och förändringen innebär att friska elever ska vara hemma när någon i 
familjen har bekräftad covid-19. Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro i 
verksamheterna så att personalen kan fokusera på det pedagogiska arbetet.  

 
Utbildningsminister Anna Ekström betonade under presskonferensen att elever som är 
hemma på grund av lindriga symptom eller med anledning av att någon i hemmet har 
bekräftats smittad av covid-19 inte har rätt till hemuppgifter. Det är en möjlighet för 
skolan, men inte en rättighet för eleven. Utbildningsministern lyfte de råd som gällt sedan 
tidigare och som vi följt sedan våren. Det handlar bland annat om vikten av handtvätt, 
tillgång till handsprit, och att undvika trängsel.  
 
Elever ska stanna hemma vid: 

• Lindriga symptom och om de är sjuka 

• Om någon i hemmet är sjuk i covid-19, även om eleven är frisk. 
 

Det är fortfarande skolplikt som gäller, vilket innebär att friska elever, som inte har bor med någon 
som har covid-19, är välkomna till skolan som vanligt. Vi uppskattar det tillsammansarbete vi har 
haft under dessa annorlunda tider. Hör gärna av er till någon av oss om ni har frågor eller 
funderingar. 
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