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Beträffande frågor om skolstängning 
Med anledning av det ökade antalet konstaterat smittade elever på Centralskolan får vi 

många frågor om att stänga skolan och börja undervisa på distans i stället.  

 

Reglerna om när och hur en kommun får stänga skolor och eller gå över till 

distansundervisning har ändrats från och med 10 augusti 2021. Exakt hur reglerna ser 

ut beror på vilka årskurser det gäller och om det är till exempel grundskola eller 

grundsärskola. Det kan också vara olika beroende på vilket stödbehov eleverna har i 

skolan. Slutligen kan reglerna också vara olika beroende på hur situationen ser ut i 

kommunen eller på den enskilda skolan. Sammanfattningsvis kan man säga att det ska 

finnas mycket starka skäl för att helt eller delvis stänga en skola och eller att gå över 

till distansundervisning. Kommunen ska samråda med smittskyddsläkaren innan ett 

sådant beslut fattas. Det är alltså inte ett beslut som rektor kan fatta.  

 

Från och med 10 augusti är huvudregeln att eleverna ska undervisas på plats i skolan. 

Om en eller flera elever smittas av covid-19 ska skolan samverka med 

smittskyddsenheten om testning och smittspårning. I normalfallet kan symptomfria 

elever fortsätta att gå i skolan medan de väntar på provsvar. I allvarligare fall kan 

åtgärder behöva vidtas, till exempel att skolan stänger helt eller delvis eller att även 

vissa elever utan symptom ska stanna hemma. I dessa fall ska skolan samråda med 

smittskyddsläkaren, som kan bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för att hindra 

smittspridningen. I vissa fall behövs också ett beslut från Folkhälsomyndigheten efter 

rekommendation från smittskyddsläkaren.  

 

Med anledning av det ökade antalet konstaterat smittade elever på Centralskolan har 

kommunen kontinuerlig kontakt med smittskyddsenheten i Region Örebro län för 

samråd om utvecklingen och lämpliga åtgärder. För närvarande rekommenderar 

smittskydd inte att skolan ska stängas eller att distansundervisning ska införas helt 

eller delvis. Beroende på hur situationen utvecklas kan detta komma att förändras, och 

då kommer skolan att följa de nya rekommendationerna från smittskyddsenheten.  

 

Du kan läsa mer om vad som gäller för förskolor och skolor under coronapandemin på 

Skolverkets webbplats: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-

skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-

varit-stangda-under-coronapandemin  

 

De nationella restriktionerna lyfts till stor del den 29 september. Därefter ska en 

gradvis återgång till normalläge ske. Hur den återgången ska se ut beror på hur 

smittspridningen ser ut lokalt. Vilka restriktioner som ska gälla kan därmed också 

variera beroende på situationen i kommunen och på den enskilda skolan. Förskolor 

mailto:kommun@laxa.se
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-ar-oppna-stangda-eller-varit-stangda-under-coronapandemin


 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Laxå kommun Besöksadress Telefon Fax Mejladress Org.nr Bankgiro 

Postgatan 2–4 Postgatan 2 – 4  0584-47 31 00 0584-107 41 kommun@laxa.se 212000-1918 5195-6027 

695 80 Laxå 

w
w

w
.la

x
a

.s
e

 

och skolor i Laxå kommun kommer att behålla de åtgärder som bedöms vara lämpliga 

utifrån smittläget efter samråd med smittskyddsenheten. Åtgärderna kan förändras 

beroende på hur smittläget utvecklas. Mer information om detta kommer i ett separat 

informationsblad i början av oktober.  

 

 

 

Laxå 2021-09-29 

 

 

 

Katarina Holmsten 

Skolchef 
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