
 

 

 Smittskyddsläkaren 2021-10-25  

 

Textförslag till skolplattformar om covid-19-
vaccination för lokal anpassning 
 

Med start vecka 47 (den 22 november) erbjuds barn i åldern 12-15 år vaccination 

mot covid-19. Det är vårdpersonal från Region Västernorrland som utför 

vaccinationerna i skolans lokaler. 

 

Utdelning av blanketter 

Under vecka 43 och 45 kommer blanketter att delas ut till eleverna i skolan. Varje 

elev får en samtyckesblankett och en hälsodeklaration tryckt på vardera sida av ett 

och samma pappersblad. Ytterligare ett pappersblad kommer att följa med varje 

elev med erbjudande om vaccination till anhöriga över 18 år. Varje elev får också 

med sig ett svarskuvert.  

 

Ifyllande och återlämning av blanketter 

Eleven tar med sig blanketterna hem till sina vårdnadshavare. Man kan tacka ja 

eller nej till vaccination genom att kryssa i samtyckesblanketten och skriva under 

den. De som tackar ja, måste också fylla i hälsodeklarationen. Blanketterna läggs 

sedan i det bifogade svarskuvertet. 

 

VIKTIGT! På utsidan av svarskuvertet måste vårdnadshavaren skriva barnets 

namn, klass och skola.  

 

Svarskuvertet försluts och återlämnas sedan till skolan senast under vecka 46. 

Svarskuverten förvaras på skolan fram till vaccinationstillfället, då de överlämnas 

till regionens vaccinatörer. 

 

Erbjudande om vaccination till barnets anhöriga över 18 år 

Om det finns anhöriga t.ex. föräldrar, mor- eller farföräldrar, syskon över 18 år 

eller andra närstående, som inte har vaccinerat sig mot covid-19, men vill bli 

kontaktade av regionens vaccinationssamordnare för att boka in en 

vaccinationstid, kan dessa skriva upp sig på listan. Listan läggs då tillsammans 

med samtyckesblanketten och hälsodeklarationen i det bifogade kuvertet.  

 

Informationsblad till elever och vårdnadshavare 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsblad till barn över 12 år och 

deras vårdnadshavare om vaccination mot covid-19. Bladet finns att läsa här på 

skolplattformen och kan även nås via Folkhälsomyndighetens webbplats: 

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre — 

Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Här kan man också hämta 

informationsbladet på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, 

engelska, kurmanji, persiska/farsi, polska, somaliska, tigrinja och turkiska. 

  

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-mot-covid-19-for-barn-som-ar-12-ar-eller-aldre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-mot-covid-19-for-barn-som-ar-12-ar-eller-aldre/

