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Sjukanmäla barn !

- Vet du vad? Jag kan tyvärr inte stanna längre. Jag måste skynda 

mig hem för att Lisa är sjuk. 

- Nä, vad tråkigt! 

- Ja, hon är förkyld och har feber. 

- Åh, gör inte som jag gjorde sist. Jag glömde att sjukanmäla min 

son. 

- Blev de oroliga? 

- Ja, de ringde och frågade var han hade tagit vägen. 

- Mm. Men sjukanmäla… hur gör man? Jag har aldrig gjort det förut. 

- Eftersom det är en förskola så brukar de inte ha nån reception… 

- Nej. 

- … men du kan ringa till förskolan och då brukar det ofta vara en 

telefonsvarare som man får tala in på. 

- Och hur gör man när man talar in på telefonsvararen? 

- Ja, tala om vad barnet heter, vilken avdelning hon går på och 

varför hon är borta. 

- Mm. Okej. 

- Men sen finns det också förskolor och skolor som använder sig av 

internet när man ska anmäla frånvaro. 

- Jag tror att det gäller att ringa förskolan… på den här förskolan. 

-  Okej. Men då gör du det. 

- Vad ska jag säga exakt? Kan du ge mig några fraser som jag kan 

använda? 

- Absolut! Jag skulle vilja sjukanmäla min dotter Lisa Svensson idag.  

- Mm. 



- Lisa går på avdelningen Igelkotten. 

- Ja, det är så det heter. 

- Hon är förkyld och har feber. 

- Mm. 

- Jag tror att hon måste stanna hemma resten av veckan. 

- Ja, det tror jag faktiskt. 

- Jag hör av mig när hon är frisk. 

- Det här med friskanmälan… behöver man göra det? 

- Ja alltså vissa förskolor och skolor, där måste man ringa och 

friskanmäla barnet när man tror att, eller vet att barnet ska komma 

tillbaka men det är olika regler för olika skolor. 

- Det är nog bäst att jag ringer och frågar. 

- Ja, gör det. 

- Tack för tipset! 

- Det var så lite. 

Nya ord och fraser !
sjukanmäla   meddela att en person är sjuk  

Var har han tagit vägen? Var har han försvunnit? 

förskola   dagis,  

verksamhet för barn 1 - 5 år 

reception  expedition; tar emot samtal och besök 

telefonsvarare   på telefonsvararen lämnar man ett 

meddelande när man inte kan prata 

med en person 

tala in   spela in ett meddelande 

avdelning   en del av en förskola, ett sjukhus eller 

ett företag 

använder sig av   använder något 



anmäla frånvaro  meddela att man inte kommer till 

skolan eller jobbet 

det gäller att…   man ska… 

exakt  precis 

resten av veckan  de dagar som är kvar den här veckan 

friskanmäla  meddela att man är frisk 

regler   något som säger vad man får göra och 

vad man inte får göra 

!
Jag skulle vilja sjukanmäla min dotter Lisa Svensson idag.  

Lisa går på avdelningen Igelkotten. !  

Hon är förkyld och har feber. 

Jag tror att hon måste stanna hemma resten av veckan. 

Jag hör av mig när hon är frisk. 

Grammatik !
Bisatsinledare: om, därför att, eftersom, för att, medan, innan, när, att, så 
att. !
Frågeord (vad, var, vilken...) kan också bli bisatsinledare när man ställer 
en indirekt fråga t.ex. Jag undrar vad klockan är. 

Träna mera!  !
Vad skulle du säga om du skulle behöva sjukanmäla ditt barn? 

!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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