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Pressmeddelande 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan se att allt fler grundskoleelever har kommit 
tillbaka i undervisning efter påsklovet. Skolan har informerat om hur de arbetar med 
att minska smittspridningen, men fortfarande finns det vissa elever som hålls hemma 
av oroliga föräldrar. 
 
Före påsk var det ganska många elever som inte kom till skolan på grund av oro för 
smittspridning mellan elever och personal på grundskolorna runt om i Lindesberg. Efter lovet 
är bilden en annan. 
 

- Helt klart är det så, säger Thomas Lindberg, chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen. Även om det bara är preliminära siffror så finns det en tydlig 
trend i att fler elever kommer tillbaka till skolan. 

 
I samband med påsk så gick många skolor ut med information till vårdnadshavare om de 
åtgärder som vidtagits på skolorna, i syfte att minska risken för smittspridning. Detta har 
troligen bidragit till att fler vårdnadshavare känner sig trygga med verksamheten i skolan. 
 

- Så är det nog, fortsätter Thomas Lindberg. Vår personal har ända sedan början av 
pandemin gjort ett fantastiskt arbete med att se till att skolan är en trygg och säker 
miljö. Vi arbetar aktivt med att följa alla de råd och rekommendationer som kommer 
från ansvariga myndigheter. 

 
Även i skolan gäller alltså de rekommendationer som finns i samhället i stort, vilket bl.a. 
innebär att man undviker trängsel och är noga med att alla sköter sin handhygien. Trots detta 
finns det enligt Thomas Lindberg fortfarande ett antal elever som inte kommer till skolan.  
 

- De är färre än före påsk men de finns kvar, säger Thomas Lindberg. Vi har full 
förståelse för att föräldrar är oroliga, men vi vill att de känner sig trygga med att vi 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att skolan verkligen är den 
bästa platsen att vara på för alla symtomfria elever. 

 
 
 
 
 
 
För mer information kontakta: 
Thomas Lindberg 
Förvaltningschef 
0581-811 86 
 


