
 

 

 

 

 

Bromölla 2020-12-02 

 Uppdaterad information om centrala barn- och elevhälsans arbete 
under perioden 2020-11-17 – 2020-12-18 med anledning av skärpta 

allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid -19. 
 

• Skolsköterskor/skolläkare 
- Vi följer de riktlinjer som kommer från smittskydd Skåne. I nuläget ska 

hälsosamtal och vaccinationer och öppen mottagning genomföras och 
munskydd är inte aktuellt att använda. 

- Merparten av hälsosamtal kommer att genomföras som planerat, 
vissa flyttas fram någon vecka. Vårdnadshavare erbjuds att vara med 
via telefon eller annan digital lösning. Där det inte är möjligt eller att 
det finns särskild anledning att träffas fysiskt träffar skolsköterskan 
vårdnadshavare utomhus. 

- Vaccinationer genomförs som planerat med två skolsköterskor 
närvarande vid vaccinationstillfällena. Vårdnadshavare uppmanas att 
inte närvara. Finns särskild anledning för vårdnadshavare att närvara 
bokas separat tid. Information om det här läggs ut på Infomentor av 
skolsköterskorna. 

- Under perioden kommer skolsköterskorna att ha en bas-skola där 
man kan delta i aktiviteter ungefär som vanligt som t. ex EHT/EHM så 
länge ordinarie restriktioner med avstånd osv efterlevs. På övriga 
skolor där skolsköterskan har uppdrag genomförs endast aktiviteter 
som sker direkt med eleverna. Det kan t.ex. innebära att 
skolsköterskan hämtar elever till samtal/undersökningar och i vissa 
fall genomför dessa på skolan som inte är bas-skola. Inga fysiska 
vuxenkontakter sker där utan alla möten osv ska ske digitalt, även 
EHT/EHM (se separat dokument om placering och fördelning av 
elevhälsopersonal). 

- Inga skolläkarmottagningar är inplanerade under perioden. 
 

• Kuratorer 
- All kontakt med vårdnadshavare kommer att ske via telefon eller 

annan digital lösning. Där det inte är möjligt eller att det finns särskild 
anledning att träffas fysiskt träffar kuratorn vårdnadshavare utomhus. 

- Under perioden kommer kuratorerna att ha en bas-skola där man kan 
delta i aktiviteter ungefär som vanligt som t. ex EHT/EHM så länge 
ordinarie restriktioner med avstånd osv efterlevs.  På övriga skolor där 
kuratorn har uppdrag genomförs endast aktiviteter som sker direkt 
med eleverna. Det kan t.ex. innebära att kuratorn hämtar elever till 
samtal och i vissa fall genomför dessa på skolan som inte är bas-
skola. Inga fysiska vuxenkontakter sker där utan alla möten osv ska 
ske digitalt, även EHT/EHM (se separat dokument om placering och 
fördelning av elevhälsopersonal). 
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• Psykologer 
- Psykologerna kommer endast att besöka skolor om det är absolut 

nödvändigt utifrån ett elevperspektiv. 
- Deltagande på EHT/EHM sker digitalt. 
- Testningar av elever som bedöms nödvändiga att genomföras 

kommer att ske i centrala barn- och elevhälsans lokaler. Fysiska 
kontakter med vårdnadshavare begränsas och ersätts med telefon 
eller annan digital lösning. 

- Handledning och konsultation samt rådgivning till personal sker via 
telefon eller med annan digital lösning. 

 
 
 
Håkan Ewerman, chef centrala barn- och elevhälsan 
 

 
 
 
 


