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Månadsbrev november 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. 

Vi uppmanar att ni vårdnadshavare ser till att era barn har en e-legitimation 

som de kan logga in på 1177.se med. Antingen löser man det med sin bank 

(som måste besökas på plats med målsman) eller skaffar man ett Freja eID 

Plus. Det går till på följande sätt: 
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1. Eleven laddar ner appen Freja eID till sin mobiltelefon. 

2. De ska sedan starta appen och  skriva in sin e-postadress. 

3. De får ett mejl till den e-postadress de uppgav, som bekräftelse. 

4. Sen väljer man en pinkod (som man måste komma ihåg). 

5. Därefter skannar man med hjälp av sin mobiltelefon sin legitimation 

(körkort eller pass) och kontrollerar att alla namn och siffror lästs in 

rätt. Är det ett pass synkas uppgifterna med mobilen i ett steg till där 

man för mobilen över passet. 

6. Ta ett foto och skicka in! 

 

Därefter granskas uppgifterna och man får efter en stund en notering att 

man har ett Freja eID. Totalt tar det ca 5 minuter att genomföra detta. 

Kolla denna film (https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/#single/0) 

 

Därefter måste man åka till ett ATG-ombud, den som är närmast visas i ap-

pen. Väl där visar man upp sitt Freja eID i telefonen och visar sin legitimat-

ion. Då bekräftar ombudet att allt stämmer och då uppgraderas det till Freja 

eID Plus. Detta sista steg är nödvändigt för att kunna logga in på 1177.se 

och tyvärr nämns det inte i filmen ovan.  

Vare sig man väljer att gå till banken eller ATG-ombud måste man vara helt 

symptomfri, det är därför viktigt att göra detta innan man blir krasslig.  

 

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. 

 
Ytterligare information med anledning av smitt- 
spridningsläget avseende covid-19 
Utgångspunkten är att barn och elever har fortsatt rätt till sin utbildning och 

att vi förutom ovanstående punkter genomför de aktiviteter som är plane-

rade men fortsätter tänka på att hålla god handhygien, att hålla avstånd och 

att glesa ut så mycket som möjligt liksom  att stanna hemma vid sjukdoms-

symtom. 

 

Prao för åk 8 

Praon för åk 8 ställs in. Annie har i dag meddelat alla elever via Classroom 

och skolepost att praon inte kommer att genomföras under vecka 49. Det går 

inte idag att säga om denna Praovecka kommer att kunna ges under åk 9 

eller om den måste ställas in.  I samråd med er ska vi ta fram en alternativ 

vecka för eleverna. Skolverket har råd och rekommendationer som vi ska 

sätta oss in i. Vi har börjat planera för att delar av denna vecka ska kunna 

ske på distans.  

 

 

 

 

https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/#single/0
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Besök utifrån  

Vårdnadshavare som vill besöka sina barn i verksamheter såsom förskole-

klass eller i skolan tillåts inte att komma denna termin. Jag återkommer till 

hur vi gör till vårterminen 2021. 

Studenter tillåts endast befinna sig på skolan om de har längre samman-

hängande praktik. VI-studenter och studenter som kommer på fältstudieda-

gar bedömer vi inte möjligt att ta emot för tillfället. 

 

Luciafirande på skolan 

Vi kommer inte att genomföra något Luciafirande på skolan. 

Julavslutning 

Mycket pekar på att julavslutningen kommer att ske i klassrummen.  

 
Information till vårdnadshavare från polisen om 
Föräldraskolan  

Vad du som förälder behöver ha koll på när det gäller droger 
Föräldraskolan är en sammanställning av ett antal inlägg på Facebook som 
gjordes av områdespolis Matias Hasselström, verksam i Trollhättan. Den 
sammanfattar på ett bra sätt det som oftast efterfrågas av föräldrar gällande 
narkotika. 
Föräldraskolan riktar sig främst mot föräldrar till ungdomar på högstadiet och 
gymnasiet, men alla kan självklart ta del av den. Hälsningar från vår kommun-
polis Nikolaos Kalcidis.  
200915-foraldraskolan.pdf 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

https://piren.kalmar.se/media/usercontent/ae9f2ddb-911a-4d30-bfc4-9a221bb08e94/7795c34c-4861-4edd-8031-061aa816e9c3.pdf

