*For English – go to page 4.

Riktlinjer vid sjukdom
Vi utgår alltid från barnets bästa och barnets allmäntillstånd. Mår barnet inte bra
och inte orkar med en dag på förskolan så ska barnet vara hemma. Tänk på att
det är skillnad på att vara hemma och att vara på förskolan; barnet kan verka
frisk och pigg hemma, men på förskolan krävs det mer. Det är ett högre tempo,
mer intryck, fler barn och mer krävande aktiviteter. Stanna hellre hemma en dag
extra så att barnet blir helt friskt istället för att komma tillbaka till förskolan för
tidigt. Det mår både barnet och de övriga på förskolan bättre av.

Diarré, kräkning och magsjuka – Barnet ska vara hemma i minst 48 timmar efter sista
kräkning eller diarré och tills barnet kan äta normalt.
Meddela förskolan om att barnet har fått magsjuka, då det är extra smittsamt och vi behöver
gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Feber – Barnet ska vara feberfri i minst ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan
komma tillbaka till förskolan.

Förkylning – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans
verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett
dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Halsfluss – Om barnet har haft en infektion med streptokocker ska barnet stanna hemma från
förskolan i minst två dygn med antibiotikabehandling. Efter det måste barnet vara tillräckligt
pigg för att orka med en hel dag i förskolans verksamhet. Barnet ska även vara feberfri minst
ett dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Höstblåsor – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans
verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett
dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.
Meddela förskolan om att barnet har fått höstblåsor, då det är extra smittsamt och vi behöver
gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Influensa – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet
under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan
febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Kikhosta – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans verksamhet
under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett dygn utan
febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

Löss – Så fort barnet har börjat behandlas med lusmedel kan barnet komma tillbaka till
förskolan.
Meddela förskolan om att barnet har fått löss, då det är extra smittsamt och vi behöver gå ut
med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Mollusker – Mollusker brukar försvinna av sig självt efter ett par månader. Barnet kan gå på
förskolan som vanligt.

Ringorm – Barnet kan komma tillbaka till förskolan ett dygn efter påbörjad behandling.
Meddela förskolan om att barnet har fått ringorm, då det är extra smittsamt och vi behöver
gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Svinkoppor – Barnen ska vara hemma från förskolan tills såren är helt torra.

Vattkoppor – Stanna hemma tills barnet är feberfri i minst ett dygn utan febernedsättande
medel, vattkopporna har torkat helt och barnet mår bra i övrigt (brukar ta ungefär en vecka).
Meddela förskolan om att barnet har fått vattkoppor, då det är extra smittsamt och vi behöver
gå ut med den informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan.

Ögoninflammation – Om barnet har var i ögonen ska barnet vara hemma, även om barnet
mår bra i övrigt. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när inflammationen har läkt och
ögat inte längre är varigt, samt att barnets allmäntillstånd är bra.

Öroninflammation – Utgå från barnets allmäntillstånd – orkar barnet inte delta i förskolans
verksamhet under en hel dag ska barnet vara hemma. Barnet ska även vara feberfri minst ett
dygn utan febernedsättande medel innan hen kan komma tillbaka till förskolan.

För mer information: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-ochsjukdomar-hos-barn/infektioner-hos-barn--smittguide/

Guidelines when your child is sick
We always have the child’s best interest in mind and base our judgement with
the child’s general condition in focus. If the child is not feeling well and doesn’t
have the energy to participate in the activities at the preschool the child needs to
stay at home. Bear in mind that there is a difference being at home and being at
the preschool; the child can seem healthy enough at home, but at the preschool
more is demanded of the child. At the preschool the pace is higher, there are
more impressions, more children and more demanding activities. Let the child
stay home one more day rather than come back to the preschool before the child
is healthy enough. This will favor both the child and the others at the preschool.

Diarrhea, vomits and stomach flu – The child should stay home 48 hours after the last
vomit or diarrhea, and should be able to eat normally.
If your child suffers from stomach flu you need to inform the preschool. Stomach flu is
contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Fever – The child should be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before
she/he can come back to the preschool.

Cold – Proceed from the child’s general condition. If the child doesn’t have the energy to
participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should
also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back
to the preschool.

Tonsillitis – If the child has had an infection of streptococcus the child should stay home for
at least two days with antibiotics treatment. After that the child should be healthy enough to
have the energy to participate in the activities at the preschool. The child should also be free
from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back to the
preschool.

Hand, foot and mouth disease (Höstblåsor) – Proceed from the child’s general condition. If
the child doesn’t have the energy to participate in the activities at the preschool the child
needs to stay at home. The child should also be free from fever for at least 24 hours without
antipyretics before she/he can come back to the preschool.
If your child suffers from hand, foot and mouth disease you need to inform the preschool.
Hand, foot and mouth disease is contagious, and we need to inform the other legal guardians
at the preschool.

The flu – Proceed from the child’s general condition. If the child doesn’t have the energy to
participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should
also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back
to the preschool.

Whooping cough – Proceed from the child’s general condition. If the child doesn’t have the
energy to participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The
child should also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he
can come back to the preschool.

Head lice – As soon as the child has started the lice treatment, she/he can come back to the
preschool.
If your child suffers from head lice, you need to inform the preschool. Head lice are
contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Water warts – It usually disappears by itself without treatment. The child can attend
preschool as usual.

Ringworm – The child can come back to the preschool 24 hours after the child has started
treatment.
If your child suffers from ringworm, you need to inform the preschool. Ringworm is
contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Impetigo – The child should stay home from the preschool until the wounds is completely
dry.

Chicken pox – Stay home from the preschool until the child is free from fever for at least 24
hours without antipyretics, the chicken pox is completely dry and the child is healthy enough
to have the energy to participate in the activities at the preschool (usually takes about a week).
If your child suffers from chicken pox, you need to inform the preschool. Chicken pox is
contagious, and we need to inform the other legal guardians at the preschool.

Conjunctivitis – If there is discharge from the child’s eye, she/he should stay home, even if
the child feels fine otherwise. The child can come back to the preschool when the
inflammation has healed, and there is no discharge in the eye. The child’s general condition
also must be good.

Otitis – Proceed from the child’s general condition. If the child doesn’t have the energy to
participate in the activities at the preschool the child needs to stay at home. The child should
also be free from fever for at least 24 hours without antipyretics before she/he can come back
to the preschool.

For more information: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vanliga-besvar-ochsjukdomar-hos-barn/infektioner-hos-barn--smittguide/

