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Sjukdomspolicy  

Små barn är ofta sjuka och det är en naturlig del i familjens liv att ta hand om sitt sjuka barn. 

Under de första levnadsåren har barnet igenomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. I allmänhet 

klingar de flesta de flesta luftvägsinfektionerna av inom en vecka. 

Virus och bakterier är vanliga i förskolemiljön och olika sjukdomar sprids mellan barnen. 

Vi på Rödmyran utgår alltid att föräldrarna bäst känner sitt eget barn och vet när barnet är på 

väg att bli sjukt.  

På förskolan är det oftast högt tempo och det är svårt för barnen att vara för sig själv och vila. 

Därför är det bra om allmäntillståndet är så bra att barnet kan delta i alla aktiviteter, såväl 

inomhus som utomhus när de är på förskolan. 

På Rödmyrans förskola litar föräldrarna på pedagogerna och har förtroende för deras omdöme 

att kontakta föräldrarna när barnen är sjuka eller när pedagogerna anser att barnet inte orkar 

med verksamheten på förskolan. 

Pedagogerna ser till barnets allmäntillstånd. Barnet kan vara sjukt utan att ha feber. Även om 

barnet verkar piggt hemma så kan det vara svårt att vara bland många barn på förskolan. 

Bedömning görs med omtanke om det sjuka barnet men också av hänsyn till andra barn och 

vuxna.  

Förskolan registrerar när barnen är frånvarande på grund av sjukdom. 

Barnen får stanna hemma så länge de behöver. Föräldrarna ordnar själva med sjukintyg från 

läkare efter sju dagars sjukfrånvaro. 
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Med respekt och hänsyn till det sjuka barnet och övriga på förskolan, ska barnen vara hemma 

vid: 

Magsjuka och diarré.  

Eftersom barnet smittar upp till två dygn efter det att barnet är symptomfritt bör man vara 

hemma minst 48 timmar efter sista vattentunna diarré eller kräkning. Barnet ska ha kommit 

igång och ätit vanlig mat innan det kommer till förskolan. Syskon eller andra 

familjemedlemmar är sjuka så stannar barnet hemma, för att förhindra smittspridning. 

 bör hållas hemma för att förhindra att smittan sprids vidare. 

Antibiotika.  

När barnet har en smittsam sjukdom, som till exempel halsfluss som är obehandlad eller har 

stått under antibiotikabehandling kortare tid än två dygn bör barnet vara hemma från 

förskolan. Förskolan delar inte ut några mediciner. 

Feber.  

Barnet ska ha minst en feberfri 24 timmar hemma innan det kommer åter till förskolan. 

Förkylning.  

Barnet behöver inte vara hemma från förskolan på grund av förkylningen, såvida det inte är 

trött, febrigt och inte orkar med verksamheten. Det är alltså barnets allmänna tillstånd som 

avgör om barnet kan vara på förskolan eller inte. Rådgör gärna med pedagogerna, se till hur 

natten varit. Att orka vara i en stor barngrupp är inte desamma som att orka vara uppe och 

igång i lugn hemma miljö. 

Ögoninfektion.  

Barnet ska vara hemma när ögonen varar, eller är röda och svullna. Det är mycket viktigt att 

tänka på god handhygien och till exempel hålla familjens handdukar åtskilda för att slippa 

smittspridning. 

Svinkoppor.  
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Barnet ska vara hemma tills skorpan är torr. 

Vattkoppor.  

Barnet ska vara hemma tills kopporna torkat. 

Huvudlöss  

Man kan förebygga spridning av löss genom att göra det till en vana att kamma igenom håret 

med luskam några gånger per termin. Vid utbrott av huvudlöss informeras samtliga föräldrar 

per e-post samt anslag på förskolans entrédörr. 

Åter till förskolan.  

Ring senast klockan 15.00 dagen innan barnet kommer tillbaka till verksamheten, detta för att 

underlätta vår planering av personal och mat. 

Tänk på att tvätta gosedjur och byta nappar eftersom dessa ofta är en smittospridare. 

Var god se handlingsplan vid infektionsutbrott 

 

 

 

 


