
 

 
 

 
Allmänna riktlinjer vid sjukdom 
Vid alla sjukdomstillstånd är det mycket viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd, barnet 
skall orka delta i förskolans aktiviteter. Hemma är det inte samma tempo som på förskolan 
så om pedagogerna bedömer att ert barn är för sjukt för att vara på förskolan är det viktigt 
att hämta barnet så fort som möjligt. 

 

COVID – 19 
Vi följer riktlinjer från folkhälsomyndigheterna och uppdaterar information därefter. 

 

Feber  
Om temperaturen är mer än 37,5 på morgonen eller 38,0 på kvällen har barnet feber. 
Barnet ska vara hemma en feberfri dag utan febernedsättande medicin innan hen återgår 
till förskolan. 
 

Maginfluensa 
48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén, och att eventuella syskon hålls hemma. 
Önskvärt att även om föräldrar har smittan att man kan hålla barnen hemma. 

 

 

Ögoninflammation 
Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att ögoninflammation 
smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan återgå till 
förskolan vid symptomfrihet. 

 

 

Exempel: Pelle har diarré på måndag och måste gå hem. På tisdag och 
onsdag är han symptomfri, han kan då återvända tidigast på torsdag. 



 

 
 

 
 
Öroninflammation 
Själva öroninflammationen orsakas av bakterier som oftast inte smittar men 
inflammationen kommer ofta i samband med en virusinfektion som smittar. Barnet kan 
återgå till förskolan när hen orkar deltaga i verksamheten. 

 

Springmask  
Det kliar oftast mest på kvällen och natten. Det kan göra att barn får svårt att somna eller 
att de sover dåligt. Det blir ofta lite rött vid ändtarmsöppningen av springmasken. Åter till 
förskolan efter medicinering. Finns receptfritt på apoteket, Vanquin 

 

Huvudlöss 
Efter behandling. Det är önskvärt att hålla barnen hemma en dag efter behandling för att 
minska smittspridning. Finns receptfritt på apoteket. Tenutex Kutan Emulsion. 

 

Förkylning 
Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet ska vara hemma eller inte. För att återgå 
till barngruppen ska barnet orka med verksamheten under dagen, som också innebär 
utevistelse under flera timmar. 

 

Höstblåsor 
Man har blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom. En 
virusinfektion. Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli 
sjuka. Barnets allmäntillstånd avgör om barnet ska vara hemma. 

Impetigo/svinkoppor 
Det är vanligast att få svinkoppor i ansiktet, till exempel runt munnen, näsvingarna eller 
bakom ett öra. Men det kan också börja någon annanstans på kroppen, till exempel 
fingrarna, armarna eller överkroppen. 

Orsakas av bakterier. Såren kan läka av sig själv eller ibland kräva antibiotikabehandling. 
Barnet kan återgå till förskolan när såren har torkat. 

 

 

 


