I Ur och Skur Mullekojans policy –
sjuka barn 2017-2018
Vi vill på detta sätt informera om vilka bedömningar vi
pedagoger gör när barnen är sjuka för att få enhetliga
regler på förskolan som klargör för er föräldrar vad som
gäller här hos oss.
Infektioner hos förskolebarn: Barn i förskoleåldern är ofta sjuka och det är en naturlig del av
vardagen att småbarnsföräldrar tar hand om sina sjuka barn. Från cirka 6 månaders ålder skyddas
inte barnet längre av antikroppar från fostertiden och från modersmjölken. Eftersom
immunförsvaret hos barn då inte är full utvecklat ökar mottagligheten för infektioner. Under första
levnadsåren är det inte ovanligt att barnen har 5-7 förkylningar per år. Infektionerna är oftast
koncentrerade till vinterhalvåret vilket gör att många barn kan vara mer eller mindre ständigt
infekterade under denna period.
Ur: Smitta mindre i förskolan. Skriven av Katarina Hedin
Förhållningsreglerna grundar sig på att förskolan innebär en samvaro i grupp under hela dagen. Ur
smittskyddssynpunkt måste ofta hela avdelningen ses som en familj.
Pedagogerna har alltså att finna en lagom ”normalnivå” på smittskyddet som alla föräldrar kan
uppfatta som rimlig.
Snuviga barn är ett mycket vitt begrepp. En del barn är snuviga konstant mellan oktober och april,
och då blir det naturligtvis orimligt att inte få komma till förskolan på ett halvår. Blir barnet så
starkt infekterat så det blir svårt att hantera får barnet gå hem. Annars får barnet vara här om det
orkar med dagen på förskolan.

När kan inte barnet vara på förskolan?
1. När barnet smittar (t.ex. ögoninflammation när ögon rinner, maginfluensa, obehandlad
springmask, obehandlade hårlöss, impetigo, streptokockinfektioner och vattkoppor så länge
de har vätskande blåsor)
2. När barnet inte orkar vara med på förskolans normala aktiviteter (utevistelse,
grupplek, mat)
När barnet insjuknar på förskolan ringer vi till föräldrarna så att de får komma och hämta sitt barn.
Smittskyddsinstitutet rekommenderar att hålla syskon hemma vid maginfluensa/vinterkräksjuka för
att hindra smittspridning och det gör även vi och då med tanke på den övriga barngruppen och
pedagogerna.
När får barnet komma tillbaka till förskolan?
Efter maginfluensa och vinterkräksjuka: Efter 48 timmar när barnet har ätit normal mat samt
haft normal avföring (OBS: För att förhindra smittspridning, tänk på att barnet kan verka helt friskt
trots att magen inte är i fullgod funktion.) Barnet ska ha två friskdagar hemma innan de får komma
tillbaka till förskolan.
Efter feberinfektion: När barnet har varit feberfritt ett dygn och är piggt.
Efter streptokockinfektion: När barnet har ätit penicillin i 3 dagar.
Medicinering: Vi ger inte barnen mediciner på förskolan. Vi ger endast mediciner vid allergiska
reaktioner med föräldrarnas tillåtelse och mediciner beordrade av läkare.

