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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Välkommen till skolan! 
Vi vill med detta brev välkomna nya och gamla elever till ett nytt läsår och ge 
information om covid-19. 

När höstterminen börjar kommer undervisningen i skolan återgå till närundervisning 
på plats i skolans lokaler. Det innebär bland annat att språk- och 
modersmålsundervisning, som under vårterminen var på distans, återgår till 
närundervisning.  

Alla har ett ansvar 
Pandemin är inte över. 

Alla har ett ansvar att förhindra smittspridning och att fortsätta följa de allmänna 
rekommendationerna. Vi ska undvika trängsel, vara noga med handhygien och stanna 
hemma och testa oss vid symtom. Det är viktigt att alla följer rekommendationerna så 
att smittspridningen inte ökar när skolorna öppnar.  

Så förebygger vi smitta 
Våra skolor fortsätter med förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning 
utifrån varje skolas och fritidshems egna förutsättningar. Varje skola uppdaterar inför 
skolstarten sin risk- och konsekvensanalys med åtgärder som är anpassade efter 
nuläget och de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och 
regionens smittskyddsenhet. Det kan bland annat handla om extra städning och 
vädring, utomhusaktiviteter och att sprida ut matsalstider och undvika stora 
samlingar. 

Håll avstånd vid hämtning och lämning 
Som vårdnadshavare är det viktigt att du försöker undvika trängsel och hålla avstånd 
till andra när du lämnar och hämtar ditt barn på skolan. Stanna gärna ute på 
skolgården om det är möjligt. 
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Vaccinationer viktiga för att stoppa smittan 
En positiv förändring under sommaren är att merparten av våra medarbetare har 
hunnit bli vaccinerade och att vaccineringen av ungdomar 16–18 år har påbörjats. Det 
är fortsatt viktigt att alla utnyttjar möjligheten att vaccinera sig för att stoppa 
smittspridningen. 

Stanna hemma och testa er vid symtom 
Alla barn över 6 år och vuxna ska stanna hemma från skolan om de får symtom på 
covid-19. Kontakta 1177.se för att boka tid för provtagning. Det gäller barn från 
förskoleklass och uppåt. 

Eleverna ska stanna hemma från skolan om någon i hemmet har konstaterad smitta av 
covid-19. Det gäller även om barnet själv är symtomfri. 

Testa er efter utlandsresa 
Om ni har rest utomlands i sommar gäller nya regler från Folkhälsomyndigheten: Barn 
över 6 år och vuxna som ännu inte har fått två vaccindoser (minst två veckor måste ha 
gått sedan dos 2) ska testa sig när de kommer hem från en utlandsresa utanför Norden, 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Ni ska stanna hemma i väntan på 
provsvar.  

På 1177 kan du läsa mer om covid-19, vad du ska göra för att förhindra smitta och boka 
tid för provtagning. 

1177.se  

Uppsala kommuns information om covid-19  

 

Vi ser fram emot en ny termin tillsammans med våra elever! 

Erik Ojala, grundskolechef i Uppsala kommun 

 


