
 

 

 
 

 

 
Funkaboskolan      

Adress  │ Besök Jägarevägen 1, 393 50 Kalmar 
Tel 0480-45 00 00 vx │kerstin.espelund@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  

Kerstin Espelund 10 2020-09-28  
0480-45 32 05 
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Månadsbrev oktober 2020 
 
En synnerligen speciell tid  
Tänk att vi alla nu är med om något som ingen av oss har erfarenhet av, en 

unik situation helt enkelt som kräver unika beslut och handlingar. Pandemin 

fortsätter vilket innebär att vi fortsätter 

• Hålla i och hålla ut 

• Hålla avstånd 

• Hålla våra händer rena 

 

När ska eleven vara hemma från skolan?  

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa, med ett eller 

flera av följande symtom: 

• hosta 

• feber 

• andningsbesvär 

• nästäppa 

• halsont 

• huvudvärk 

• illamående 

• värk i muskler och leder 

Vissa kan även få magknip och diarré. Det är också vanligt att inte känna 

lukt och smak. 

Barn från och med förskoleklass rekommenderas att lämna prov för Covid -

19. Ring 1177 för rådgivning och bedömning om barnet bör testas. 

 

Skaffa e-legitimation för 1177.se redan nu om du är 13 år eller äldre. 

Då är du redo om du behöver provtas för covid-19. 

Via 1177.se kan du på ett enkelt sätt boka provtagning för covid-19. Är du 

mellan 13-17 år behöver du en egen e-legitimation för att göra detta. Kolla 

med din bank redan nu att du har rätt e-legitimation!  

För att logga in på 1177.se behöver du ha ett riktigt BankID eller Freja eID 

Plus. Vissa banker har en enklare typ av en e-legitimation som enbart gäller 

för bankens egna tjänster. Dessa fungerar inte för 1177.se.  

På 1177.se finns mer information om hur du går tillväga 
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När kan eleven komma tillbaka till skolan? 

Vid negativt Covid-19 test kan eleven komma tillbaka till skolan trots lind-

riga symtom. Har inget prov tagits rekommenderas eleven stanna hemma så 

länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Har barnet fort-

farande lindriga symtom som torrhosta och lätt snuva och det har gått sju 

dagar sen insjuknandet kan barnet återgå till skolan. 

Vid positivt Covid-19 test följer man de instruktioner som lämnas i samband 

med provsvaret. 

 
Höstlov vecka 44 
Höstlovet vecka 44 omfattar måndag 26 oktober – fredag 30 oktober. 

Måndagen den 26 oktober är det studiedag/stängningsdag på fritids. Det 
innebär att vi inte har något av våra fritidshem öppna den dagen.  
Övriga dagar på höstlovet kan du som arbetar eller studerar lämna ditt barn 

som vanligt enligt inlämnat höstlovsschema 

 

 
Resvaneundersökning  
Kalmar kommun och Linnéuniversitetet behöver din hjälp med att få en 

bättre förståelse för hur vi reser inom länet idag.   

Genom att svara på denna enkät om hur du och dina barn reser i vardagen 

bidrar du till vårt arbete med att förbättra förutsättningarna för att fler ska 

kunna välja att resa hälsosamt och hållbart oftare i framtiden.   

Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att svara på enkäten som tar ca 7 min. 

TACK!   

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. Val mellan svenska och 

engelska kan göras uppe i högra hörnet.  

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=51292cae84c3 

 

 

Endast till åk 7-9 
Snatteri på Coop vid Funkaboskolan 
Coop vid Funkaboskolan hör ofta av sig till oss på skolan eftersom de ser att 

alltför många av våra elever snattar. Vi vet inte om det beror på ökande 

snatteri eller på att Coop är nitiska och polisanmäler all form av snatteri så 

snart det upptäcks. 

Funkaboskolan uppmanar eleverna att aldrig gå in på Coop om man inte ska 

handla. Vi uppmanar också eleverna att inte ha med sig väska/ryggsäck in i 

affären. 

Vi är tacksamma om ni samtalar med era ungdomar om det olagliga med 

snatteri så att vi förhoppningsvis får stopp på detta ofog. 
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