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Hej alla där hemma! 

Nu är det sista veckan på den här terminen, å vad duktiga 
vi har varit allihopa och vad mycket vi har gjort! 

OBS! Det går huvudlöss i klassen, se information längre ner. 
Eleven bör vara hemma tills behandling är gjord. 

 
Måndag 16/12 Måla inför onsdag, julberättelse och rita 
 
Onsdag 18/12 Julpyssel hela förmiddagen så inga skridskor, julfilm  

“Madickens Jul” efter lunch. 
 
Fredag 20/12 Juldans på skolgården med 1-3 an. Bad för hela  

hela klassen - både gul och grön grupp! 
Ringensamtal och överraskning. 

 

 
 

Önskar vi er alla! 
Anki, Liselott, Heli, Jenny och Andreas 

 
 
 
 
 
 



 
Information om huvudlöss 

 
Huvudlöss är ofta ett vanligt problem bland skolbarn, förskolebarn och i familjer. Det har nu 
visat sig att huvudlöss finns bland enstaka elever i ditt barns klass. Läs därför noga denna 
information. Vi vill därefter att du som förälder kontrollerar om ditt barn verkar ha 
huvudlöss. Följ i så fall de behandlingsanvisningar som beskrivs. Vi är tacksamma om du 
som har skolbarn också meddelar skolsköterskan om ditt barn har tecken på huvudlöss. Det 
gör det lättare för skolhälsovården att få veta hur många barn i skolan som är smittade. 
Skolsköterskan lämnar också gärna ytterligare information om något är oklart. 
 
Om huvudlöss Huvudlusen är en insekt, ungefär 2 mm lång, som lever i huvudhår och 
hårbotten hos människa. Huvudlusen kan förökas bara hos människan. Den kan inte flyga och 
inte hoppa. Hårlusen lämnar inte frivilligt värmen i hårbotten. Utanför värmen i håret 
överlever den dock upp till ett dygn. Smittspridning sker lätt vid nära kontakt hår mot hår. 
Löss kan också spridas via mössor, hjälmar, kammar och liknande. 
 
Huvudlusen kan vara svår att upptäcka. Däremot ser man ganska lätt äggen, som kallas 
gnetter. Dessa är ca 0.5 mm stora, ovala och sitter fast vid huvudhåren, oftast vid öronen. 
Gnetterna är mycket svåra att lossa från hårfästet. Ur gnetterna utvecklas efter 1-2 veckor en 
larv. Denna är svår att upptäcka. Den livnär sig genom att suga blod, klåda uppstår då. Efter 
ungeför 10 dagar har larven utvecklats till en ny huvudlus som sedan bildar nya gnetter. 
 
Så här söker man efter huvudlöss. Leta först efter gnetter. Sök i håret bakom öronen och i 
nacken. Oftast sitter gnetterna ganska nära hårbotten. De går inte att lossa från hårfästet. 
Finns inga gnetter går man vidare och söker efter löss. Det sker med finkam som kan köpas 
på apoteket. Kamma igenom hela håret över en spegel eller ett stort papper. Då ser man 
lättast lusen. Finns gnetter eller löss måste även övriga familjemedlemmar undersökas med 
finkammen eftersom smittspridning ofta sker inom familjen. Om Ni inte finner gnetter eller 
löss kontrollera med hjälp av luskam dina barn en gång varje vecka under två månader. 
 
Behandling 
Samordna luskamning och behandling. 

- Endast de som har levande löss ska behandlas 
- Behandla med lusmedel. I första han rekommenderas Linicin. Flera olika sorter finns. 

Även avancerade luskammar. 
- Regelbunden finkamning, som uppföljning efter behandling. 

 
Det är viktigt att följa instruktionerna i bipacksedeln till det preparat ni använder. 
 
Förekommer det löss i familjen eller hos någon i omgivningen bör alla i familjen 
undersökas med luskam en gång per vecka. 
 
Huvudlöss kan man få både om man har kort eller långt hår och även om man är 
noggrann med sin hygien. 


