
    

 

 

  

  

    

 
 

   

 

 

 
   

   

Frågeformulär vid misstanke om smittspridning 
i skola 
Information om skolan 

Vilken skola/huvudman? 

Vilka årskurser finns på skolan? 

Hur många elever går på skolan? 

Hur många lärare och annan personal finns på skolan? 

Hur många elever (ca) finns i varje klass? 

Utgörs skolan av en eller flera byggnader? Ett eller flera våningsplan? 
Hur många personalutrymmen finns det där personal samlas? 

Hålls möten mellan personal digitalt eller fysiskt? 

Vilka förebyggande åtgärder har skolan vidtagit? 

Sjukfrånvaro 

Har elever/personal varit borta från skolan under en specifik tidsperiod, 
exempelvis under en och samma vecka, eller har sjukdomsfall rapporterats löpande? 

Den senaste veckan, hur många personer har varit hemma från skolan pga sjukdom? 



 

  

 
 

  

 

  

  

    

 

  
 

 

 
 

Varav elever? 

Varav lärare och övrig personal? 

Finns det en specifik aktivitet eller tillfälle som du tror kan ha orsakat smittspridning? (ex 
kick-off, idrottsdag, gemensam aktivitet) 

Bekräftade och misstänkta fall av covid-19 (elever respektive personal) 

Hur många med bekräftad covid-19 har du kännedom om? 

Hur många hushållskontakter till covid-19 har du kännedom om? 

Hur många med symtom som inväntar provsvar har du kännedom om? 

Hur många närkontakter utan symtom som inväntar provsvar har du kännedom om? 

Avgränsningar och smittkedjor 

Är det möjligt att ”ringa in” var smittspridning har skett/pågår? Ex en viss 
byggnad/våningsplan/korridor? Viss årskurs/klass/kompisgäng? 

Finns en tydlig koppling mellan de sjuka eleverna? (klass, kompisgäng, klassrum) 

Finns en möjlig koppling mellan de sjuka eleverna utanför skolmiljön? (fritidsaktivitet, 
idrottslag) 



  

 

 

  

    

 

 

Finns en tydlig koppling mellan de sjuka lärarna? (samma arbetslag, gemensamma 
fysiska möten) 

Finns en möjlig koppling mellan de sjuka lärarna utanför skolmiljön? 

Finns en tydlig koppling mellan de sjuka lärarna och de sjuka eleverna? 

Åtgärder 

Vilka åtgärder har ni vidtagit? 

Vilken information har gått ut till vårdnadshavare/elever och personal? 

Vilka åtgärder skulle du vilja vidta? 

Övrigt 
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