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Sickness policy
Sickness policy
At nursery your child is part of a larger group of children. The children interact
closely with each other and therefore they are more likely to get sick in the
nursery environment. Please keep in mind that a day at Nursery is different
from a day at home. Your child may seem fine at home but is too tired for a full
day of activities and interaction with others. The staff decide if a child should
be at home according to their general condition, this mean that even if your
child is fever free we might make a decision that they are not well enough for a
day at Nursery.
We understand and respect the fact that you have work and will only send
children home if the staff agrees that it is necessary. Please keep in mind that
the reason for our sickness policy is to keep all children and staff as healthy as
possible. Keeping up with our policy will help us handle outbreaks of sickness in
a much more effective way.
We follow the recommendations that have been set by ’Socialstyrelsen’
regarding children and sickness. Here are some examples of their
recommendations:
Stomach
The child needs to be home 48 hours after the last vomiting or case of
diarrhoea. The child also has to be well enough to be able to eat before
returning to nursery.
Fever
Children with fever should always stay home and need to be fever free for at 24
hours before returning to nursery.
Tonsillitis
Children with tonsillitis need to stay home until symptoms and fever (24 hours
after last symptoms) have gone away. If the child is taking antibiotics they need
to have been on it for at least two days before coming back to nursery.

Cold
If the child can be at nursery or not is determined by the child's general
condition. The child needs to have enough energy to take part in the activities
including outside activities. If you are unsure please talk to the staff.
Head Lice
The child may return to nursery after going through treatment. (Can be found
at Apoteket)
Pinworm/Springmask
The child may return to Nursery after going through treatment. (Can be found
at Apoteket)
Chicken Pox
The child needs to stay home until all the pox are dry and the fever is gone.
Based on the doctors recommendations.
Eye Infection
Children with infected, sticky, red eyes need to stay home (48 hours after last
symptoms). Eye infections are extremely contagious. They can last from a few
days up to a few weeks.
Medicines
We can not give children medicine at nursery unless it is for a chronic disease
such as asthma, allergies or diabetes.
We hope that you will respect each other and the staff when you consider
sending your child to nursery. Together we can make the nursery a healthy and
happy place.
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Sjukdoms policy
På förskolan är ditt barn en del av en större grupp med barn. Barnen leker ofta
väldigt nära med varandra och det är därför vanligt att sjukdomar sprids. Det är
viktigt att komma ihåg att en dag på förskolan skiljer sig från en dag hemma.
Ditt barn kanske verkar må bra hemma men orkar kanske ännu inte med en full
dag på förskolan. Personalen bestämmer om ditt barn behöver vara hemma
baserat på deras allmäntillstånd. Detta innebär att även om ditt barn inte har
feber så kan personalen bedöma att barnet inte är friskt nog för en dag på
förskolan.
Vi förstår och respekterar att föräldrar/vårdnadshavare arbetar och skickar bara
hem barn när vi gjort bedömningen att det är absolut nödvändigt. Anledningen
till att vi har en sjukdoms policy är för att begränsa spridningen av sjukdomar
inom förskolan då detta kan påverka andra barn samt personal.
Vi följer ’Socialstyrelsens’ rekommendationer gällande sjukdomar. Nedan följer
några exempel på deras rekommendationer:
Magsjuka
Barnet måste vara hemma tills 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
Barnet måste även vara friskt nog för att kunna äta innan de återvänder till
förskolan.
Feber
Barn med feber bör alltid stanna hemma och vila. De behöver vara feberfria i
minst 24 timmar innan de återvänder till förskolan.
Halsfluss
Barn med halsfluss måste stanna hemma tills 24 timmar efter sista symtom.
Om barnet fått antibiotika utskrivet så måste de ha tagit antibiotika i minst 2
dagar innan de kan återvända till förskolan.

Förkylning
Barnets allmäntillstånd avgör om de kan komma till förskolan. Barnet måste ha
energi nog för att kunna delta i förskolans olika aktiviteter. Om ni känner er
osäker prata gärna med personalen!
Löss
Barnet kan återvända till förskolan efter behandling. Behandling köps på
Apoteket.
Springmask
Barnet kan återvända till förskolan efter behandling. Behandling köps på
Apoteket.
Vattkoppor
Barnet måste vara hemma tills dess att alla blåsor torkat ut och febern är borta.
Ögoninfektion
Barn med infekterade, röda, klibbiga ögon behöver stanna hemma 48timmar
efter att symtomen försvunnit. Ögoninfektioner är extremt smittsamma och
kan vara från ett par dagar up till ett par veckor.
Mediciner
Vi kan inte ge några mediciner på förskolan såvida det inte är för någon kronisk
sjukdom såsom astma, allergi eller diabetes.
Vi hoppas att ni väljer att respektera andra barn och föräldrar/vårdnadshavare
samt personalen när ni överväger att skicka ert barn till förskolan!

