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Hei alle foreldre. For å nå dere alle, eller 
klassevis, vil jeg sende ut post av og til. Det 
kan være informasjon eller omhandle tema 
som opptar mange foreldre,  

 H e l s e n ø k l e r

l  

Rådene nedenfor kan gi deg en 

pekepinn når du skal avgjøre om 

du sender barnet på skolen eller 

ikke: 

 Hoste og forkjølelse: Et barn med litt hoste eller 

forkjølelse kan gå på skolen. Hvis barnet også har 

litt høyere temperatur enn vanlig, frysninger eller 

er døsig, bør det holdes hjemme. Hvis barnet har 

en mer alvorlig og langvarig hoste, ta kontakt med 

fastlegen din. Han eller hun kan gi veiledning om 

hvorvidt barnet skal være borte fra skolen eller 

ikke. 

 Feber: Hvis barnet har feber, bør det ikke gå på 

skolen. En tommelfingerregel er at barn kan 

returnere til skolen omtrent 24 timer etter at de 

begynner å føle seg bedre. 

 Utslett: Utslett kan være det første tegn på mange 

smittsomme sykdommer som vannkopper. Merker 

du at barnet har utslett, bør det ikke gå på skolen. 

Hvis det vedvarer - sjekk med fastlegen din før du 

sender barnet tilbake til skolen. 

 Hodepine: Et barn med litt hodepine trenger ikke 

være borte fra skolen. Hvis hodepinen er mer 

alvorlig, eller barnet har andre symptomer (som 

døsighet), bør ikke barnet gå på skolen. Kontakt 

fastlegen. 

 Oppkast og diaré: I følge Folkehelseinstituttet 

kan barn vende tilbake til skolen når de kjenner seg 

frisk. Fordi en kan skille ut smittestoff også etter at 

symptomene har gitt seg, er det ekstra viktig med 

god håndhygiene de første dagene etter at man har 

blitt frisk. Barnehagebarn med akutte 

diarétilstander bør holdes hjemme mens de har 

symptomer, og de bør ikke vende tilbake til 

barnehagen før 2 døgn etter at de har blitt 

symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. 

 Sår hals: Sår hals alene trenger ikke å holde et 

barn fra skolen. Hvis det er ledsaget av feber, bør 

barnet være hjemme. 

 

Jeg vil varmt anbefale aftenpostens podcast 
«foreldrekoden» med psykolog Hedvig 
Montgomery. Her er et utdrag og det finnes 
mange flere geniale episoder  

Pre-teens og tenåringsjenter – hvordan 
snakker vi med dem?                         
https://play.acast.com/s/foreldrekoden/9d013f62-cbde-
4775-8bdc-eb9430942ad5                                                             

Gaming – hva gjør vi når barna flykter 
inn i dataspill?                                                            
https://play.acast.com/s/foreldrekoden/456851b9-6c4b-

4acb-b27b-dd03f31bb48f 

Tenåringsgutter – testosteron, 
aggresjon og frustrasjon.                                       
https://play.acast.com/s/foreldrekoden/6d830f3c-6a7d-

4028-9f88-4bb80ebd156d 

Sunn selvfølelse – hvordan gjøre barna 
trygge på seg selv?             

https://play.acast.com/s/foreldrekoden/501c3878-2178-

4972-bbb4-3bd36ddf5368 

Vennskap og ensomhet – hva gjør man 
når barna faller utenfor?                              
https://play.acast.com/s/foreldrekoden/3fe32fae-3763-

4d2f-ad2e-9087376db2b6 

Samlivsbrudd – slik unngår du at barna 
blir taperne.                 
https://play.acast.com/s/foreldrekoden/e7c5720b-ad97-

4aa4-9d21-55f9a5de3a9f                                                                   
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