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Hur ser situationen relaterad till Covid-19 ut på LFSL? 

Såsom i samhället och i Stockholm ser vi en ökning av positiva fall av Covid-19 hos både elever och lärare. 

Vi beslutade under mötet den 17 januari med Kommittén för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö att gå över 

till nivå 2 i Protokollet för hälsa och pedagogik. Att bära mask är nu obligatoriskt för all personal och 

rekommenderas för elever från årskurs 6. Vi för statistik för att kontinuerligt kunna följa utvecklingen, så 

att vi, vid behov, ska kunna vidta lämpliga åtgärder. När det gäller lärares frånvaro försöker vi, så långt 

det är möjligt, ta in vikarier för att säkerställa pedagogisk kontinuitet. 

 

Vilka är de nuvarande rekommendationerna för skolor? 

Vi är i kontakt med Smittskydd Stockholm som stöttar oss i hanteringen av denna pandemi. Vi behöver 

konsultera dem vid en eventuell övergång till distansundervisning för en klass, en årskurs, eller skolan 

som helhet. 

 

Hur fattas beslutet om övergången till distansundervisning för en klass? 

Vi följer löpande hur situationen utvecklas. Distansundervisning beaktas inte längre från 3 samtidiga fall 

i samma klass i enlighet med de svenska och franska rekommendationerna den 12 januari 2022. För 

élémentaire (låg- och mellanstadiet) rekommenderas inte distansundervisning alls. För högstadiet och 

Seconde undviker vi det så långt det är möjligt, men det kan komma att bli aktuellt, om nödvändigt. För 

de två sista årskurserna på gymnasiet (1ères och Terminales), är det enklare att gå över till 

distansundervisning, eftersom eleverna är mer självständiga. I samtliga fall konsulterar vi Smittskydd 

Stockholm i förväg och distansundervisningen är endast aktuell för en kortare, begränsad, period. 

 

Är det möjligt att få veta det exakta antalet fall i en klass? 

Vår policy är att kommunicera när det första fallet dyker upp i en klass. Vi kommunicerar en andra gång 

om flera fall som förklarats positiva dyker upp i klassen. Den detaljerade uppföljningen görs internt och 

kommuniceras inte till familjerna. 

 

Vad ska jag göra om mitt barn har testat positivt för Covid-19? 

Om ditt barn testar positivt för Covid-19 ska du informera LFSL via covid19@lfsl.net  . Ditt barn ska hållas 

isolerat hemma i 5 dagar fr.o.m. uppkomsten av de första symtomen, med återgång till LFSL först efter 

48 timmar utan symtom.  

 

Syskon ska även de stanna hemma i 5 dagar (förutom om de har testat positivt för Covid de senaste tre 

månaderna, eller fått sin tredje dos vaccin). 

 

Vårdnadshavarna ska informera elevens närkontakter. Personer som haft nära kontakt med eleven bör 

vara vaksamma på eventuella symtom och det är lämpligt att göra ett självtest. 

 

Hur ska man göra om en medlem i hushållet där barnet bor har testat positivt för Covid-19? 

Om en hushållskontakt testar positivt för Covid-19 ska du meddela LFSL via covid19@lfsl.net .  

 

Syskon ska även de stanna hemma i 5 dagar (förutom om de har testat positivt för Covid de senaste tre 

månaderna, eller fått sin tredje dos vaccin). 
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Vårdnadshavarna ska informera elevens närkontakter. Personer som haft nära kontakt med eleven bör 

vara vaksamma på eventuella symtom och det är lämpligt att göra ett självtest. 

 

Hur ska jag göra när jag får information om en smittkedja i mitt barns klass? 

Ni bör utföra ett självtest och övervaka uppkomsten av eventuella symtom.  

 

Angående vaccination, kommer det att anordnas en ny vaccinationsdag på skolan? 

Vaccinationsteamet har inga planer på att återvända innan slutet av läsåret för att utföra en dos 2 eller 

en dos 1 för dem som precis har fyllt 12. De uppmanar berörda personer att kontakta sin vårdcentral. 
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