
    Skolstart läsåret 2022 - 2023 
 
Onsdagen 24 augusti hälsar vi alla elever välkomna till skolan. Nedan tider gäller de första skoldagarna för respektive skola.  
Schemat lämnas ut under onsdagen och kommer även att finns publicerat på www.gullspang.se 

 

Regnbågsskolan F–6 

Onsdag 24/8   
Alla klasser 08:00-12:00 
Skolskjuts går hem 12:10 
 

Torsdag 25/8  
Förskoleklass - åk.2 08.00-12.00 
åk.3 - åk.6 08.00-14.20 

 
Fredag 26/8 
Alla klasser 08.00-12.20 

 

Gullstensskolan F–6 

Onsdag 24/8  
Alla klasser 08:20-12:30  
Skolskjuts går hem 12:40 

Torsdag 25/8  
08:20-sluttider efter schema 

Fredag 26/8  
08:20-sluttider efter schema 

 

 

Gullstensskolan 7–9  

Onsdag 24/8  

åk.7 08:20-15:10 

åk.8 08:20-15:40 

åk.9 08:20- 15:40 

Skolskjuts går hem 15:45, Västtrafik Buss 520 enligt tidtabell. 

 

Torsdag 25/8 

åk.7 08:20-15:10 

åk.8 08:20-15:40 

åk.9 08:20-15:10 

 

Fredag 26/8 

Lektioner enligt schema för samtliga klasser 
 

http://www.gullspang.se/
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Skolskjuts 
Elever som åker med upphandlad 
skolskjuts behöver inget skolkort.  
Tider för skolskjutsen finns på 
www.gullspang.se 

 

 

 

Skolkort och Västtrafik 

Elever som åker med Västtrafik får sitt 
busskort av Mentor första skoldagen.  
Eleven kan åka med bussen utan skolkort 
till skolan på onsdag. 

För samtliga busstider hänvisas till 
Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se 

 

Musikskolan 
Välkommen med din anmälan till 
Musikskolan för höst och vårtermin läsåret 
22/23. 
Anmälningsblankett finns på 
www.gullspang.se 

 

 
 
 
Huvudlöss - information från skolsköterska 
Inför skolstart är det bra om ni vårdnadshavare har extra koll angående huvudlöss på era barn. Jag har fått information att en del 
familjer på lågstadiet är drabbade, så håll extra kontroll på era barns hår. Luskamma enligt instruktionen nedan. 

 
 
 
Behandling 

• Använd luskam för att hitta eventuella löss. Kamningen underlättas med balsam i håret. 
• Endast personer med levande löss och ägg nära hårbotten skall behandlas. 
• Fortsätt att luskamma håret noggrant två gånger i veckan under två veckor efter sista behandlingen. Personer i omgivningen 

bör kammas sig lika länge för att försäkra sig om att de inte har fått löss. 
• De preparat som i första hand rekommenderas för behandling av löss är så kallade medicintekniska lusmedel innehållande 

dimetikon. Idag finns bland annat produkterna Hedrin och Nyda som kan köpas på apoteket. Preparaten anses ha en kvävande 

https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Barn--utbildning/Skolskjuts
http://www.vasttrafik.se/
https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Barn--utbildning/Musikskola/Avgifter-och-anmalan
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effekt på lössen. Följ noggrant den information som följer med luspreparatet. Oftast rekommenderas två behandlingsomgångar 
med en veckas mellanrum. 

• Barn kan gå till skolan direkt efter första behandlingen. 
• Löss kan möjligen spridas från hår i kammar och borstar som därför bör rengöras. 
• Om behandlingen misslyckas, kontakta vårdcentralen för råd. 

 
 

Kom ihåg om du har hittat löss: 

1. Informera alla som kan ha blivit smittade. 
2. Luskamma och behandla med dimetikon. 
3. Upprepa behandlingen efter sju dagar. 
4. Luskamma två gånger i veckan i två veckor efter behandling. 

 
Om löss 

En huvudlus är ett par millimeter lång, grå, brun eller svart, nästan genomskinlig och ganska platt. Den förflyttar sig genom att klättra på 
hårstråna, men kan inte flyga eller hoppa. Den sprids därför genom kontakt hår mot hår. Lusen lägger ägg som klistras fast vid 
hårstråna nära hårbotten och efter en vecka kläcks de till nya löss. Ägg som sitter längre ut på hårstråna talar för en äldre smitta och 
dessa ägg är troligen kläckta eller döda. 

 
På www.1177.se finns bra information om löss samt ett bildspel om luskamning. 

 
 
 
Vänliga hälsningar 
Ingrid Gustafsson / skolsköterska 
Ingrid.gustafsson@gullspang.se  
Tel. 0551/360 51 
 
 

http://www.1177.se/
mailto:Ingrid.gustafsson@gullspang.se

