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Smittskydd Västra Götaland 

Information till all personal inom förskola och grundskola i privat eller offentlig verksamhet i 
Västra Götaland via skolförvaltning, skolchefer och rektorer. Vi ber er att distribuera detta 
utskick, även till privata aktörer inom förskola och skola!   
 
 
Till all personal i förskola och skola i Västra Götaland 
 
Viktig information angående frågor om smitta från barn i 
förskola och skola 
 
Smittskydd får mycket frågor om smittspridning i skolor, och har förstått att det 
finns stor oro bland lärare för att bli smittade från barn i förskola eller skola.  
 

• Erfarenheter från världen, Sverige och Västra Götaland talar för att det är liten risk för 
spridning av smitta från barn i förskola och grundskola när det gäller covid-19. Vid 
andra typer av luftvägsinfektioner brukar barn vara stora smittspridare. 

• Vi ser i skolans värld smittspridning mellan lärare i gemensamma lokaler, och från 
lärare till barn, men bara i enstaka fall från barn till lärare. Smittspridningen mellan barn 
är inte heller lika effektiv som mellan vuxna.  

• Med stigande ålder ökar förmågan att sprida smitta. Fram för allt från högstadiet och i 
gymnasiet sker smittspridning också mellan elever, men faktiskt oftare på fritiden än i 
skolan.  

• Förskollärare och lärare har inte högre sjuklighet i covid-19 än andra yrkesgrupper. 
• Behov av skyddsutrustning i förskola och skola finns därför inte i det normala 

skolarbetet. 
 
För att öka kunskapen om smittsamhet från barn vill Smittskydd Västra 
Götaland uppmana er att läsa den sammanfattning av 
Folkhälsomyndighetens publikation Covid-19 hos barn och unga – en 
kunskapssammanställning (version 2) som Smittskydd Västra Götaland gjort. 
För publikationen i sin helhet se Folkhälsomyndighetens hemsida. 
 
För mer information och vägledning för vad ni ska göra vid fall på en förskola eller skola besök 
Smittskyddets hemsida. 
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