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Information om skolan och  

covid-19 inför skolstart 

Hej, och välkommen tillbaka till skolan! Inför höstterminens start kommer här lite 

information när det gäller skolan och covid-19.  

Undervisning på plats i skolan från i höst  

Vi är glada över att kunna välkomna tillbaka alla elever till skolan. Som ni kanske vet ska 

all undervisning ske på plats i skolan. Våra skolor fortsätter att följa myndigheternas 

rekommendationer om förebyggande åtgärder för att motverka smittspridning gällande 

trängsel och handhygien. Detta innebär att viss undervisning, till exempel inom moderna 

språk kan komma att bedrivas via fjärrundervisning.  

Skolorna kommer kunna övergå till delvis distans- och fjärrundervisning om 

Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Västra Götaland rekommenderar att vi gör det för 

att bromsa smittspridning. Detta ska enbart användas som en absolut sista åtgärd om 

situationen kräver det. Skulle detta bli aktuellt för till exempel en klass eller årskurs så 

kommer information från skolan via Unikum.  Höstens föräldramöten och 

utvecklingssamtal kommer likt förra läsåret att ske digitalt. 

För ett fortsatt gott samarbete är det viktigt att alla som har symtom fortsätter att stanna 

hemma och att testa sig. Det är också bra om du tillsammans med ditt barn pratar igenom 

vad som är viktigt att tänka på och vilka rekommendationer som gäller.  

Gurgeltest för covid-19 vid symtom under 

skoldagen 

Västra Götalandsregionen planerar för att införa självprovtagningstest, så kallade 

gurgeltester, till elever som får symtom och skickas hem under skoldagen. Detta kommer 

att införas inom några veckor och kommer då börja delas ut i skolklasser till de elever som 
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får symtom under skoldagen. Vid positivt provresultat kommer en smittspårning att 

genomföras och klasskompisar kan komma att provtas med hjälp av gurgeltester.    

Gurgeltesterna är framtagna med en mer skonsam metod där barnet eller eleven gurglar en 

koksaltlösning och spottar i ett provrör. Testet är lika säkert som ett vanligt PCR-test som 

tas och lämnas in på en vårdcentral. Om symtom uppstår utanför skoltid gäller testning på 

en vårdcentral.  

Du tar testet hemma i lugn och ro och lämnar in det på en särskild anvisad vårdcentral. 

Instruktioner medföljer i självprovtagningskitet och finns översatt på tio språk. 

Gurgeltesterna erbjuds till alla skolor i Västra Götalandsregionen, till barn och elever från 

förskoleklass till gymnasiet.  

Vi kommer löpande att uppdatera frågor och svar om coronasmitta till vårdnadshavare 

med information om covid-19 och gurgeltester. Här kommer du att hitta information när 

gurgeltesterna finns på plats och hur det kommer att fungera.   

Om du varit utomlands 

Om du har rest utanför Norden rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska testa 

dig för covid-19 vid hemkomst till Sverige. Det gäller oavsett om du har symtom eller 

inte. Covid-test som är tillgängliga via Västra Götalandsregionen är alltid gratis. Du 

kan till exempel testa dig kostnadsfritt på Landvetter flygplats vid ankomst till 

Sverige. Du bör även vara extra försiktig och undvika att träffa andra den närmsta 

veckan efter att du har kommit tillbaka. 

Om du har rest in till Sverige från ett land som UD avråder från ska du testa dig så 

snart som möjligt efter ankomst och sedan testa dig igen efter fem dagar. Du ska även 

stanna hemma och undvika alla nära kontakter i sju dagar, detta gäller även om 

testerna visar att du inte har covid-19. 

Om du är fullt vaccinerad senast tre veckor före ankomst eller har haft covid-19 under 

de senaste sex månaderna är du undantagen från rekommendationen om testning. 

Om du har symtom på covid-19 ska du alltid testa dig. 

https://www.molndal.se/startsida/ovrigt/sidor/fragor-och-svar-om-corona-i-skolan.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/reseavradan-med-anledning-av-pandemin-forlangs-till-den-1-september-men-ytterligare-undantag-gors/
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Tillsammans fortsätter vi att hjälpas åt 

När vi alla hjälps åt att följa rekommendationerna som nu gäller, såväl i skolan som på 

fritiden, så finns goda förutsättningar att hålla igång all undervisning på plats i skolan 

under den här terminen. 

Vi ser fram emot ett nytt läsår och att träffa alla elever på plats!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Skolförvaltningen i Mölndals stad 

 


