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Tillfälliga åtgärder för att underlätta genom-
förandet av bolags- och föreningsstämmor

Stockholms förskolor i krisens centrum

Uppsamlingskurs i skoljuridik

   15 maj 2020

   Regeringen föreslår att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att ge-
nomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Förslagen innebär att en stämma kan 
hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna 
eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktie-
ägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina övriga rättigheter per post.
   Förslagen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för bolag och 
föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra.
   Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 maj 2020.

   Stockholm är hårt drabbat av coronaviruset, och stadens förskolor får bidra med kollegor till mer behövande 
verksamheter. Samtidigt får personalen som är kvar kämpa med vårdnadshavare som vill kringgå nolltoleransen 
mot sjuka barn.
   Coronasmittan har fortfarande huvudstaden i ett hårt grepp. Många arbetar hemifrån och försöker i möjligaste 
mån följa reglerna om social distansering. Men de som arbetar på stadens förskolor har som bekant inte den 
möjligheten. Just frågor om hur man på förskolan ska hantera myndigheternas riktlinjer är vanligt förekom-
mande från dem som hör av sig till de fackliga representanterna.
   - Vi tar emot många mejl och samtal från våra medlemmar, och det här är det man är mest orolig för, säger 
Anna Bäck, förskollärare och huvudskyddsombud i Lärarförbundet.
   För att underlätta social distansering har Stockholms stad infört riktlinjer för förskolorna som säger att man 
ska vara utomhus så mycket som möjligt. För förskolor med små gårdar innebär det ofta att man får ta sig till 
närliggande parker i stället. Där är dock tillgång på tvättmöjligheter begränsad och tillgång på handsprit blir 
därför extra viktig.
   - Nu fi nns det handsprit på förskolorna igen, men under ett kort tag tidigare prioriterade stadsdelarna äldreom-
sorg och hemtjänst och tvingades de ta all handsprit från förskolorna till dessa verksamheter, och det skapade 
extra oro, säger Anna Bäck.
   Menar du att de stövlade in på avdelningarna och hämtade handspriten?
   - Ja det gjorde de faktiskt, de tog även öppnade, halvtomma fl askor eftersom de var i ett sådant läge att de 
behövde prioritera mellan verksamheterna, säger Anna Bäck.
   (Läraren)
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/3ccVJmP

   FSO erbjuder dig som diplomerades vid FSO:s förskolechefsutbildning 2017-2019 att nu också få den utbild-
ning i skoljuridik som ingår i den nya rektorsutbildningen.
   Läs mer här:  https://www.fso.se/Skoljuridik-uppsamling.html



Så kan surfplattor användas i förskolan

44.000 förskolebarn gick baklänges

SPSM startar samverkanskontor

FSO:s information och rekommendationer om corona

   Innehållet i de digitala resurserna, hur de används och till vad, är viktigare än att diskutera skärmtid. Det me-
nar forskaren Petra Petersen som i en avhandling vid Stockholms universitet har undersökt de möjligheter surf-
plattan ger för att få barn delaktiga i förskolans aktiviteter.
   Petra Petersen lyfter särskilt ett område där digitala verktyg kan fylla en viktig pedagogisk funktion – att ge 
fl erspråkiga barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket.
   - Det kan vara svårt att tillgodose om pedagogerna själva inte talar språken. Då kan surfplattan och applika-
tioner på fl era språk bli ett mervärde och göra det lättare att överkomma ett hinder som skulle vara svårt att 
överstiga utan digitala resurser, säger Petra Petersen.
   I fyra delstudier undersöker och exemplifi erar hon hur olika appar kan användas i förskolan, med fokus på 
barns delaktighet och möjlighet att använda sina modersmål. Minoritetsspråket fi nska lyfts särskilt fram. En del 
appar kan användas utan problem av fl era barn samtidigt, som videosamtal där barnen kan kommunicera på det 
gemensamma modersmålet. Ordboksappar kan också användas för att ta reda på ord på minoritetsspråket. An-
dra appar lämpar sig bättre för ett barn i taget, som fotogalleri-appar för att refl ektera kring bilder barnen själva 
tagit.
   - Det är viktigt att pedagogerna väljer applikationer med omsorg, så att de digitala resursernas potential verk-
ligen kan användas för att berika förskolans verksamhet, menar Petra Petersen.
   Ladda ned avhandlingen:  https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1391351/FULLTEXT01.pdf

   En fjärdedel av alla svenska barn mellan 2 och 4 år sitter felvända i bilen. Den 6 maj gick därför över 44.000 
förskolebarn baklänges i den årliga Baklängesmarschen, en manifestation som ägde rum under Barnsäkerhetens 
dag. I samband med manifestationen släpptes också resultatet från undersökningen Barnsäkerhet i bil, där fl er 
än tusen bilburna föräldrar har bidragit med insikter. Bakom initiativet står försäkringsbolaget Volvia, som i 
samarbete med NTF arrangerade Baklängesmarschen för 12:e året i rad.
   Barn ska enligt svenska rekommendationer sitta bakåtvända i bilen, så länge som till 4-5 års ålder, en inrådan
som efterlevs av många föräldrar, men långt ifrån alla. Nu visar den årligen återkommande undersökningen 
Barnsäkerhet i bil att utvecklingen går åt fel håll, bokstavligt talat – fl er barn vänds framåt för tidigt i dag, jäm-
fört med föregående års undersökning. Närmare en fjärdedel av barnen i åldrarna 2-4 år sitter i dag framåtvända 
i bilen, vilket markant ökar risken för allvarliga skador på huvud, nacke och rygg vid en olycka.
   - Vi ser att det fi nns många glädjande resultat från undersökningen och svenska föräldrar tar barnsäkerhet på 
allvar. Samtidigt ser vi att alltför många föräldrar svarar att de inte känner till rekommendationerna och det vi-
sar på vikten av att fortsätta befästa fakta kring barnens säkerhet i bilen, både bland nyblivna föräldrar och mer 
erfarna. Kärnan i Barnsäkerhetens dag och Baklängesmarschen är att förskolebarn runt om i hela landet går 
samman och gör gemensam sak. Deltagarna är spridda geografi skt, men vi har alla samma mål – att barnen ska 
få sitta säkert i bilen, säger Sofi a Bergfors, barnsäkerhetsexpert på Volvia.

   Specialpedagogiska skolmyndigheten har med start i år en satsning på och etablering av samverkanskontor 
runt om i landet – ett uppsökande arbetssätt för att nå ut med stöd där behoven fi nns.
   SPSM vill bidra till att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen för sin utbildning och gemen-
samt arbeta för att utveckla skolors och huvudmäns förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Detta för att 
alla barn, elever och vuxenstuderande ska få tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i 
hela lärmiljön.
   Samverkanskontoren kommer återkomma under året med aktiviteter för att skapa utrymme för dialog med 
syfte att svara mot de behov ni har i respektive län. SPSM:s samverkanskontor fi nns på följande orter: Luleå, 
Umeå, Östersund, Härnösand, Gävle, Västerås, Solna, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kal-
mar, Halmstad, Göteborg och Malmö.
   Läs mer här:  https://www.spsm.se/om-oss/kontakta-oss/samverkanskontor/

https://www.fso.se/Coronaviruset-covid-19.html



Stor corona-oro på förskolorna

Förskolan stärker barns psykiska hälsa

Gustav och snåla glasstanten vinner
Förskolebarnens litteraturpris 2020

   Två av tre barnskötare är oroliga för att smittas av corona när de är på jobbet, visar en ny undersökning från 
Kommunal.
   - Arbetsgivaren måste ta det här på allvar, säger förbundsordförande Tobias Baudin.
   Nu kräver facket särskilda rum där misstänkt smittade barn ska vistas i väntan på att bli hämtade.
   Över 9.000 barnskötare inom förskolan har svarat på fackets enkät och 68,5 procent av de svarande säger sig 
vara oroliga över att få corona på grund av sitt jobb.
   - Det är en väldigt stor grupp som går runt och är oroliga. Det är inte bra, säger Tobias Baudin.
   Svarsfrekvensen i undersökningen är låg. 28 procent av de tillfrågade hade svarat. Men siffrorna visar ändå 
bland annat att över 11 procent av dem som svarat ibland saknar tillgång till hygienartiklar, så som tvål och 
handsprit. Kommunal har ställt samma frågor till sina medlemmar inom skolan, alltså bland annat elevassisten-
ter och fritidsledare. Där visar siffrorna att ännu fl er saknar hygienartiklar på jobbet: Fyra av tio medlemmar 
saknar helt eller ibland tillgång till det, och det som saknas mest är handsprit.
   - Det är ju bara att fi xa. Många saknar till och med tvål, det är ju inte ens en bristvara, säger Tobias Baudin.
   Kommunalare inom skola känner, enligt undersökningen, i snitt en något lägre oro för coronasmitta på jobbet.
Siffran där är 61 procent. Tobias Baudin lyfter fram att många medlemmar tycker att det är tufft att säga till för-
äldrar att barnen måste gå hem på grund av misstänkt smitta. Också där pekar han på arbetsgivarens ansvar för 
bra rutiner men kommer också med ett nytt förslag:
   - Om barn blir sjuka ska man kunna ha ett avgränsande rum för barn tills föräldrarna kommer. Misstänker 
man att ett barn har blivit smittat kan det kanske få vara i ett avskilt rum. Jag tycker att arbetsgivaren ska utreda 
möjligheterna att ha ett sådant rum.
   (Kommunalarbetaren)

   Barn som gått i förskolan är friskare i lågstadieåldern, både sett till infektioner och psykisk ohälsa. Det visar 
en ny studie.
   När maxtaxereformen gick igenom i Sverige år 2002 och avgifterna för barnomsorg sänktes fi ck betydligt fl er 
barn möjlighet att gå i förskolan. Andelen ökade från 70 till 85 procent.
   Den stora, snabba förändringen i kombination med statens högkvalitativa registerdata över vårdkontakter och 
levnadsförhållanden skapade en unik möjlighet – en chans att undersöka hur förskolan påverkar barns hälsa 
vilket forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, nu har gjort.
   Registerdatan inhämtades från Skåne för perioden 1999 till 2008. I lågstadiet hade barn som gått i förskolan 
betydligt mindre problem med psykisk ohälsa, beteendemässiga störningar och aggressioner, jämfört med 
barnen som varit hemma.
   - Vi ser att ju längre barnen går i förskolan, desto bättre är det för deras psykiska hälsa. Är man mån om den 
ska man låta barnen gå i förskolan, oavsett vad, säger Gerard van den Berg, professor i nationalekonomi vid 
University of Bristol och en av forskarna bakom studien.
   Förskolans positiva effekt på den psykiska hälsan var störst för barnen vars familjer hade låg socioekonomisk 
status.
   - I studien formulerar vi det lite provokativt, att ”staten är bättre på att uppfostra barnen än föräldrarna”, även 
om det självklart är lite av en överdrift.
   Skillnader syntes även i fysisk hälsa. Barn som gick i förskolan hade fl er infektioner i två- till treårsåldern än 
de som var hemma. Men i lågstadiet var det barnen som inte gått i förskolan som hade fl er infektioner.
   (Forskning & Framsteg)

   Årets vinnare av Förskolebarnens litteraturpris, och därmed förskolebarnens favoritbok, är Gustav och snåla 
glasstanten av Peter Cohen och Olof Landström (Alfabeta Bokförlag). Den förskola som skickade in bäst mo-
tivering enligt juryn är Förskolan Oredan i Hultsfred och vinner därmed 10.000 kr. Även författaren och illust-
ratören som skapat Gustav och snåla glasstanten belönas med 10.000 kr att dela på.
   Förskolebarnens litteraturpris instiftades av ILT Inläsningstjänst och nu delas ut för andra året i rad.



Nästa FSO-Nytt kommer den 29 maj!

Norge ger Sverige rätt om skolstängningarna

Påminnelse om APL-platser i höst

Nyhetsbrev till förskola från Hyfs och barnhälsovården

   Den 12 mars stängde Norge stora delar av vardagssamhället. Ett av de största politiska besluten var att stänga 
skolor och förskolor – men statsminister Erna Solberg meddelade att det var nödvändigt. Enda undantaget var 
för barn med särskilda behov och barn till föräldrar med samhällsbärande arbeten.
   Nu menar norska folkhälsomyndigheten, Folkehelseinstituttet, att skolstängningen troligtvis inte hade någon 
större effekt i att smittspridningen minskat. I en rapport som släpptes 5 maj om läget i landet står att man antar 
att stängningen av förskolor och skolor i årskurs 1-4 snarare haft en liten effekt på smittspridningen. 
   - Vi har försökt studera detta brett och funnit mycket lite kunskap som säger att det har en stor effekt. Man har
också sett i andra länder, som inte har stängt skolorna, att det också har gått bra. Vi har också fått kunskap om 
att barns roll i smittspridningen är mycket liten i förhållande till de vuxna, säger smittskyddsexperten Frode 
Forland.
   Frode Forland säger att det var ett regeringsbeslut att införa hårdare restriktioner i Norge än i Sverige, men att 
åtgärderna också har gjort att man är i bra läge med spridningen. I dagsläget har landet drygt 8.000 konstaterade 
smittfall och 218 dödsfall – en massiv skillnad från Sveriges dryga 3.000 dödsfall. 
   - Vi är i en situation där vi har haft en befolkning som har hanterat detta bra enligt föreskrifter och rekommen-
dationer som getts och nu ska man försöka hålla det på den här nivån. Det blir utmaningen. Men vi tror att skol-
stängning och förskolestängning inte har haft den största effekten, utan snarare hygien, hemmakontor, hålla 
avstånd och hindra stora församlingar.
   (Expressen)

   Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala 
yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. Samord-
ningen sker via det digitala verktyget  www.praktikplatsen.se.
   Behov av APL-platser i höst:
   Vecka 34-37 (behöver få in platserna senast 29 maj, elevsöket öppnar 1 juni)
   Vecka 38-41 (platserna behöver inkomma senast v. 27, pg. a sommarsemestrar, elevsöket öppnar 17 augusti)
   Vecka 42-46 (höstlov v 44, för gymnasiet, ej vux)
   Vecka 47-50
   Länk till svarsblankett för höstterminen:   https://bit.ly/2xvhkHN

   Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen har med anledning av den pågående 
covid-19-pandemin skrivit ett gemensamt nyhetsbrev för förskolor, ihop med barnhälsovården. Detta nyhets-
brev bifogas FSO-Nytt.
   För frågor kring information i nyhetsbrevet, kontakta Central barnhälsovård: 
   centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se 
   För frågor som rör Hyfs, kontakta din Hyfssjuksköterska. Kontaktuppgifter fi nns på Hyfs hemsida; 
   https://www.vgregion.se/hyfs 

Skollagen 8 kap 8 §:
  Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning
     och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

  Om du upplever att din kommun inte lever upp till skollagen eller skolförord-
ningen, kontakta FSO! 031-309 90 10 eller info@fso.se.



 

Nyhetsbrev från Central barnhälsovård & Hyfs - hygiensjuksköterska i förskolan, Västra Götalandsregionen 2020-05-12 
 

 

Gemensamt nyhetsbrev till förskolor från 
barnhälsovården och Hyfs - 
hygiensjuksköterska i förskolan  
Med anledning av pågående covid-19 pandemi, vill vi uppmärksamma barnen 
extra. 

Information till vuxna runt barnen 
 
Pandemin påverkar barn på flera sätt 
Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19, men riskerar att  
fara illa av de vuxnas oro och beteende. Pandemin påverkar  
alla barn men blir extra tuff för de barn som redan har det svårt. Ekonomisk och 
social oro, ökad alkoholkonsumtion i hemmen och våld i nära relationer är 
några av de faktorer som påverkar barn och nämns i en artikel i Läkartidningen.  

Material om våld i nära relationer 
På grund av covid-19-pandemin tvingas många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. Det 

bidrar till en särskilt utsatt situation för många barn. Vuxna som finns runt omkring behöver 

därför ta ett större ansvar och uppmärksamma barnen.  Risken för våld i nära relationer ökar 

under pandemin och barn som upplever våld i hemmet far illa. Med anledning av det har Västra 

Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer tagit fram två affischer en som 

vänder sig till barn och unga och en som vänder sig till vuxna. Affischerna finns att ladda ner här: 

Affisch covid-19 barn och unga Affisch covid-19 Till alla vuxna nu måste vi se barnen 

Affischer på flera språk 

 
Blir ni oroliga att barn far illa av den situation barnet 
befinner sig i, gör en orosanmälan och följ gängse rutiner 
kring barn som far illa! 

Hur arbetar barnhälsovården under pandemin? 
Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård, artikel 24 barnkonventionen 

BVC fortsätter att följa barnhälsovårdsprogrammet i så stor utsträckning 

som möjligt. Det innebär att friska barn besöker BVC som vanligt, så 

länge det finns personal på plats. Barn som besöker BVC ska precis som 

tidigare vara friska och i nuläget rekommenderas att endast en 

vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet till hälsobesöket. Inga 

syskon får följa med om det är möjligt.  

 

Det är viktigt att 

fortsätta uppmärksamma 

och samverka kring 

frågor om barnets hälsa 

och utveckling även 

under rådande pandemi.  

Har ni frågor kring ett 

enskilt barn och behöver 

ta kontakt med BVC, 

följer ni era rutiner för 

det.  

 

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/vi-ser-att-manga-barn-drabbas-hart-av-pandemins-foljder/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/36ea1566-00cd-479e-8ad4-f5254a8aec0d/A4%20barn%20och%20unga%20(1).pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/77a06b66-91b0-469e-a5a6-c388a9510e0e/A4%20vuxna_02.pdf?a=false&guest=true
https://www.valdinararelationer.se/vkv/covid-19/affischer/
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Information till barnen 

Undvik att bli smittad och att smitta andra  
Egmont förlag har tagit fram en Bamse-sida med tips på hur en  
kan undvika smitta. Informationen finns på svenska, engelska och spanska. 
Sidan finns att ladda ner på Bamse.se. 

 
Pelle Svanslös tvättar händerna 
Bonnier Carlsen har gjort en affisch där Pelle Svanslös och Maja 
Gräddnos visar hur en tvättar tassarna. Finns på svenska, arabiska och 
somaliska. 
Det finns en tillhörande handtvättssång på Youtube. 

 

Gratis bok om coronavirus för barn 
Bokförlaget Alfabeta har i samarbete med ett engelskt bokförlag tagit fram 

en bok för barn om coronavirus. Det är bra att så många barn som möjligt 

får tillgång till boken. Därför finns den engelska utgåvan digitalt och den 

svenska utgåvan finns att ladda ner helt gratis som pdf.  

 

Handtvättsång med coronainslag  
Sång och musikvideo med finska barnmusikbandet Mimmit som lär barnen om virus och 
handtvätt.  Eller sök på YouTube efter Mimmit på svenska-tvätta dina händer. Låten finns även på 
engelska.  
 
 

Så funkar coronaviruset, en film för barn om corona 
Filmen finns på 1177.se, För barn om corona 

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom 
Folkhälsomyndigheten har samlat information om corona på en särskild sida som är riktad till 
barn och ungdomar, du hittar den här. På sidan finns bland annat svar på frågor som barn och 
unga har ställt.  

Information till föräldrar och andra vuxna 

Barn och covid-19  
På 1177.se finns en samlingssida med information om covid-19. På sidan under rubriken barn och 
covid-19 finns flera länkar om hur du som vuxen pratar med barn om covid-19.  

https://www.bamse.se/blogg/bamse-ger-4-tips-pa-hur-du-kan-undvika-smitta/
https://www.bonnierforlagen.se/wp-content/uploads/sites/5/2020/04/Affisch-A3-tvatta-handerna-sang.pdf
https://www.bonnierforlagen.se/wp-content/uploads/2020/04/affisch-tvatta-handerna-arabiska.pdf
https://www.bonnierforlagen.se/wp-content/uploads/2020/04/tvatta-handerna-affisch-somalisk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e93qEIi_quE
https://nosycrow.com/blog/released-today-free-information-book-explaining-coronavirus-children-illustrated-gruffalo-illustrator-axel-scheffler/
https://www.alfabeta.se/text/2020/04/gava-till-alla-oroliga-barn
https://www.youtube.com/watch?v=XaMt8pnWQyY&fbclid=IwAR0TGlSPEbvr3_U2NrdvTMldWD7tzGscwPKpZKDWb94nOKcgmrdjnvLVAow
https://www.youtube.com/watch?v=XaMt8pnWQyY&fbclid=IwAR0TGlSPEbvr3_U2NrdvTMldWD7tzGscwPKpZKDWb94nOKcgmrdjnvLVAow
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/for-dig-som-ar-barn---om-coronavirus-och-covid--19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/aktuellt-i-vastra-gotaland/coronavirus/
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Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade? En podd 
om föräldrar och barns oro för corona-viruset.  

 

Prata med barn om virus  
Barnprogrammet Bacillakuten finns på SVT Play. Vi vill tipsa om avsnittet som 
handlar om hur virus sprids. På samma sida finns andra avsnitt där man kan lära 

sig om kroppen och vardagssjukdomar med Bacillakutens läkare.  

 

Information till förskola och skola från Folkhälsomyndigheten  
På sidan finns information om till exempel städning, vad som gäller när ett barn blir sjukt på 
förskolan/skolan, social samvaro och rutiner för god handhygien.  

 
Affischer från Folkhälsomyndigheten:  

• Så här tvättar du händerna   

• Undvik att bli smittad (finns på flera olika språk)  

• Affischer om covid-19 riktade direkt till barn och unga  

 

Information  

Sunda solvanor  
Sunda solvanor är ett stöd för dig som arbetar med barn och familjer för att sprida information 
och påverka solvanor. Det handlar om att höja medvetenheten om riskerna med att bränna sig i 
solen som barn. Läs mer om verksamheten på denna webbsida.  Vill ni beställa planscher för att 
påminna föräldrar om sunda solvanor kan ni kostnadsfritt göra det via denna webbsida. Skriv in 
sunda solvanor i det tomma fältet för att få fram rätt material. Vill ni inte beställa går det bra att 
skriva ut pdf-versionen via samma länk.  

På 1177.se finns solråd för barn.  
 
Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida om fakta om t.ex. sol och D-vitamin, UV-
strålning och UV-index, planering av barns utemiljöer, med mera. Där finns också appen Solboken 
på ett roligt sätt tar upp fakta om solen, risker och hur barn kan skydda sig. Appen innehåller 
interaktiva och fyndiga illustrationer utifrån Pernilla Stalfelts illustrationer i ”En bok om solen”.  

 

 

https://bvcpodden.fireside.fm/97
https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/bacillakuten/8PvWw4w
https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/bacillakuten/8PvWw4w
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-tvattar-du-handerna/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/undvik-att-bli-smittad-och-att-smitta-andra-affisch-a4/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/informationsmaterial-till-barn-och-unga/
https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/sunda-solvanor/
https://www.vgregion.se/om-vgr/bestall-eller-ladda-ner-material/
https://www.1177.se/vastra-gotaland/barn--gravid/att-ta-hand-om-barn/praktiska-rad-i-vardagen/solrad-for-barn/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/sarskilda-solrad-for-barn/
https://apps.apple.com/se/app/solboken/id1184337224

