
Handlingsplan covid-19
för hjälp vid konstaterad smitta på 

förskola och skola
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Covidsamordnare
I varje kommun ska nu finnas en eller flera covidsamordnare för förskola, 
skola och gymnasium. Dennes roll är att;

• vara ”spindeln i nätet” – ha överblick om det aktuella covid-19 läget i kommunens 
skolverksamheter. 

• utgöra en rådgivande funktion och ha kunskap om Smittskydd Västra Götalands skolpuff.

• vara länk mellan Smittskydd och kommunens skolor och kunna tillhandahålla 
kontaktuppgifter till berörda parter.

• delta vid möten mellan Smittskydd och kommunen när covid-19-situationen i kommunen 
så kräver.

Kontaktuppgifter till covidsamordnaren fås genom kommunens förvaltning 
för förskola och skola
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/information-till-forskola-skola-och-hogre-utbildning/


Information till rektor

Rektor har inte ansvar för:

- Att komma med egna råd till vårdnadshavare eller personal.

- Att helt eller delvis stänga verksamheten på grund av smittspridning 
av covid-19 utan samråd med Smittskydd Västra Götaland. Om så stor 
del av personalen är frånvarande att det ej går att bedriva verksamhet 
behöver huvudman ej samråda med Smittskydd Västra Götaland 
(se Förordning 2020:115).

- Att gå ut med information till alla vårdnadshavare och personal vid 
enstaka fall på förskolan eller skolan.
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115


Information till rektor

Rektor har ansvar för:

- Att ta reda på när personen varit på förskolan/skolan och vilka personer hen har 
varit i nära kontakt* med från och med 48 timmar före symtomdebut fram till 
smittfrihet. 

- Att informera ovan identifierade personer. I normalfall räcker det att informera 
klassen, lärare och/eller arbetslag. 

- Att vid behov, under kontorstid, kontakta Smittskydd Västra Götaland, 

t.ex. vid svårigheter att avgränsa vilka som ska informeras, om det är flera fall i en 
klass eller flera fall i olika klasser, flera utav personalen är sjuka. 

*Som nära kontakt räknas personer som index varit i närheten av, inom 1,5 - 2 meter i minst 15 
minuter, inomhus eller utomhus.
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/information-till-forskola-skola-och-hogre-utbildning/


Smittad person har inte vistats på 
förskolan/skolan med symtom på 
covid-19. Personen har inte heller 
vistats på skolan 48 timmar innan 

hen fick symtom.

Den smittade personen har vistats på 
förskolan/skolan med symtom på 

covid-19 och/eller 48 timmar innan 
hen fick symtom.

Ingen information behöver utgå från 
förskolan/skolan till vårdnadshavare 

eller personal.

Åtgärder enligt flödesschema på nästa 
sida för förskola och skola.

Person på förskolan/skolan har 
covid-19
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Flödesschema vid konstaterad smitta av covid-19 på 
förskola/skola

Den smittade personen har vistats på förskolan/skolan i smittsamt skede.

Den smittade personen 
har vistats på 
förskolan/skolan med 
symtom på covid-19 
och/eller 48 timmar 
innan hen fick symtom

Kartlägg vilka 
personer som 
hen har varit i 

närkontakt med

Närkontakter informeras 
snarast (Smittskydd Västra 

Götalands informationsbrev 
och följebrev)

Återkoppla till 
Smittskydd 

Västra Götaland 
vid behov

Informationsbrev:
Förskola

Skola

Följebrev

Rektor ansvarar för att följebrev fylls i med aktuella uppgifter. Rektor ansvarar även för att informationsbrev och följebrev från 
Smittskydd Västra Götaland delas ut till vårdnadshavare och medarbetare. Återkoppla vid behov till Smittskydd Västra Götaland.

Version 9 2021-04-27 6

Kontakta 
Smittskydd 

Västra 
Götaland vid 

behov

Exempel på behov; flera fall i 
en klass, flera personal sjuka

Kontakta din 
kommuns 

covidsamordnare
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