
Informasjon fra kommuneoverlegen: 
Syke barn må være hjemme 
 
Syke barn skal ikke gå på skolen. Hvis barna er syke, må de være hjemme.  
 
De siste dagene har det vært en økning i koronasmitte i Fredrikstad. Koronaviruset er like 
smittsomt i Fredrikstad som andre steder i verden. Mange ganger vet vi ikke hvem som 
bærer smitten før viruset har spredd seg videre.  
Det er tre viktige ting du kan gjøre for å stoppe viruset: 

• Vær hjemme hvis du er syk 
 

• Hold en meter avstand til andre, ikke klemme og håndhilse 
 

• Vask hendene ofte og godt 
 

Det betyr at også barna må være hjemme fra skolen hvis de er syke.  
Jeg forstår at det er en påkjenning og vanskelig for mange nå som høsten kommer. Barn og 
unge blir ofte forkjøla på denne årstiden. Selv om sjansene er små for at ditt barn er smittet 
med koronaviruset, kan vi ikke vite det sikkert før de er testet. Det er derfor veldig viktig at du 
holder barnet ditt hjemme selv om du bare tror det er en liten forkjølelse. Det kan være 
avgjørende for at vi unngår å stenge ned samfunnet igjen.  
Du synes kanskje det er vanskelig å vite når du kan sende barnet tilbake til skolen. Som 
hovedregel skal barna være helt friske før de kommer på skolen igjen. Barn i 
barneskolealder som er testet for korona og fått bekreftet at de ikke har koronasmitte, kan 
komme tilbake når de er i fin form, og bare hoster et par ganger om dagen eller har litt blank 
snørr.  
 
Vi har laget en egen veileder som ligger på våre nettsider du kan sjekke hvis du fortsatt lurer. 
Den er også tilgjengelig på engelsk, somali, kurdisk, polsk og arabisk. Se: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/sykhjemme  
 
Takk for at du tar ansvar og holder sykt barn hjemme! 
  
Vennlig hilsen 
Kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune 
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