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Till alla lärare, vårdnadshavare och 

elever i grundskolan 

 

 

 

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår! 
 

Hösten närmar sig och i och med det även skolstarten för alla elever i grundskolan. Jag 

hoppas ni alla haft en skön och välbehövlig ledighet och ni ska känna er varmt välkomna 

tillbaka. För att undvika att smittspridningen tar fart när vi återgår till skola och jobb är det 

viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, de är desamma som 

innan sommaren. Särskilt viktigt att stanna hemma och fortsatt testa sig vid symtom. Det 

förebyggande arbetet mot smittspridningen fortsätter och det personliga ansvaret kvarstår oavsett 

nivå på smittspridningen.  
Följande finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida: 

 

Beroende på det aktuella smittläget i regionen kan det vid terminsstarten vara relevant att 

särskilt beakta förebyggande åtgärder för vissa aktiviteter i skolan. Eftersom olika 

virussjukdomar ofta sprids efter skollov är det bra att undvika stora samlingar i början av 

terminen. Hur aktiviteter under resten av terminen kan genomföras kommer att avgöras av 

hur smittläget utvecklas. 
 

Det som hänt under sommaren är att regeringen beslutat att alla elever ska återgå till 

närundervisning och det krävs en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, utifrån ett 

förslag från en smittskyddsläkare, för att en skola/klass ska kunna kombinera närundervisning 

med fjärr- eller distansundervisning. 
 

- Skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar. Fjärr- och 

distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls, men närundervisning på 

plats i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta. Från och med höstterminen 

kommer närundervisning att vara huvudregel och fjärr- och distansundervisning bara 

kunna användas när det krävs, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

 

 

Mer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens och regeringens hemsida: 

 

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 

— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst - Regeringen.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Elice Ökvist 

Avdelningschef, grundskola 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-hosten-2021/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-hosten-2021/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/07/narundervisning-i-skolan-ska-vara-huvudregeln-i-host/

