
 
 
 
 
 
Tillfällig blankett för ledighetsansökan under pågående pandemi 

  
Elevverket har genom åren haft en liberal hållning kring ledighet. Vi kan se vinster med 
att våra elever tex. får möta olika kulturer. För att vi skall kunna fortgå med det under 
den pandemi som råder så måste nedan uppfyllas av alla de berör. Det är en 
förutsättning för beviljad ledighet. 
Nedan har vi klippt in information från vårdguidens hemsida. Dessa rekommendationer 
har Elevverket tagit fasta på och följer. 
  
Har du anlänt till Sverige från ett annat land? 
  
Har du varit utomlands och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna bör du stanna 
hemma medan du väntar på att få/kunna provta dig för covid-19 och tills du har fått 
provsvaret/provsvaren. Du rekommenderas att ta ett första prov direkt efter resan (om 
du inte tog prov inom 48 timmar innan du reste till Sverige), samt på den femte dagen 
efter det hemma i sju dagar efter utlandsresa. Barn födda 2015 och senare behöver inte 
provtas, men ska stanna hemma i sju dagar efter utlandsresa 
  
Om ditt barn kommit hem från en utlandsresa de senaste dagarna, inom 7 
dagarsperioden från hemkomst, ska ni boka att test och hålla ert barn hemma enligt 
instruktionen ovan detta oavsett symtom eller ej. 
  
Information till er som ska resa i Sverige 
  
Undvik att träffa nya människor på resan och på orten som du reser till.  
  
Det kan finnas lokala råd och rekommendationer som du behöver följa, förutom 
myndigheternas råd och rekommendationer. Vad som gäller kan ändras snabbt om 
många blir sjuka av covid-19 samtidigt på en ort. Det kan påverka dina möjligheter att 
resa hem.  
  
  
Elevverket sätter säkerheten främst varför ni som reser utomlands ska testa 
och hålla era barn hemma i 7 dagar efter hemkomst.  
  
Ni ska alltid hålla ert barn hemma vid minsta symtom. 
  
  
  
Jag har tagit del av ovan och förbinder mig att följa dessa regler. 
  
  
 Signatur:____________________________ 
  
 
Namnförtydligande:___________________ 
 
 
Ort och datum:______________________ 



 
 


