Riktlinjer vid sjukdom
Anmälan om frånvaro till förskolan
Barnens frånvaro anmäls före kl. 7.30 på respektive avdelnings telefon,
Troll:

072-711 13 53

Älvor:

072-711 13 05

Var vänlig anmäl senast kl. 15.00 dagen innan barnen kommer tillbaka på respektive
avdelnings telefon.
Vid föräldrar eller syskons sjukdom är det 9.00-14.00 som gäller som tid för barnomsorg.
OBS! Har någon i familjen magsjuka får barnet stanna hemma tills alla i familjen är friska
och det har gått 48 timmar.

RIKTLINJER FÖR BARNENS VISTELSE I FÖRSKOLAN
I SAMBAND MED SJUKDOM
Allmänt
Efter sjukdom ska barnet vara feberfritt och det allmänna hälsotillståndet gott innan barnet
återgår till förskolan. Barnet ska kunna och orka delta i barngruppens vanliga aktiviteter som
kan innebära flera timmars utevistelse.
Mediciner
Mediciner ges inte på förskolan med undantag av allergimediciner och andra långvariga
medicinska behandlingar (t.ex. diabetes).
Penicillin/antibiotika
Efter minst två dagars behandling och om barnets allmäntillstånd orkar en aktiv förskoledag
inklusive flera timmars utevistelse. Personalen ger inte barnet penicillin/antibiotika.
Förkylningar
I början av en förkylning när näsa och ögon rinner är barnet som mest smittsamt och bör vara
hemma. Efter feber bör barnet vara hemma en feberfri dag. När barnet är piggt och feberfritt
kan det återkomma även med snuva. Det är personalen i samråd med föräldrarna som avgör
om barnet orkar delta i förskolans verksamhet (även uteaktivitet i några timmar).
Ögoninflammationer
Förkylningsvirus infekterar ofta även ögonen. I regel behövs ingen behandling och problemen
går över samtidigt med förkylningen i övrigt. Bara om barnet har kladdiga och röda ögon bör
barnet hållas hemma. Vid långvariga problem, mer än en vecka, rådfråga BVC eller
husläkare.
Magsjuka
Barn kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré
under 2 dygn, (48 timmar). I magsjuketider kan smittspridningen inom förskolan begränsas
genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma.

Vattkoppor
Virusinfektion med stor smittsamhet. Börjar som blåsor som sedan torkar till skorpor. Smittfri
när alla koppor är torkade. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är gott och
vattkopporna torkat.
Halsfluss/Scharlakansfeber
Stor smittsamhet. Får komma till förskolan när barnet orkar med det vanliga tempot i
barngruppen.
Svinkoppor/Impetigo
Samma bakterie som ovan. Sätter sig som sår framför allt runt mun och näsa, men även runt
nagelband eller öppna sår. Ska behandlas med Alsolsprit och penicillinsalva, ev. tabletter.
Barnet ska stanna hemma tills utslagen torkat.
Mollusker
Vårtliknande virus, smittar framför allt bland barn före puberteten. Försvinner av sig själv
inom 1-2 år utan behandling. Barnet kan vara på förskolan.
Huvudlöss
Smittar genom närkontakt. Barn med huvudlöss ska behandlas hemma med apotekets
receptfria preparat. Följ bruksanvisningen noga. Endast de barn och familjemedlemmar som
har huvudlöss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan när det har behandlats.
Springmask
5-10 mm sytrådsliknande maskar som kan ses i avföringen och ändtarmsöppningen. Endast
den person som har konstaterad springmask ska behandlas, finns receptfritt på apoteket.
Noggrann handhygien, med kortklippta naglar förhindrar smitta. Barnet kan vara på förskolan
efter behandling.
Höstblåsor
Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnets
allmäntillstånd avgör om han/hon ska vara hemma.

