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VAD ÄR VABBA?

Vabb är ett typiskt vuxenord som de flesta barn
känner igen, men kanske inte har full koll på. Tills
nu, när vi förklarar vad det är.

NOAM ÄR HEMMA
MED FEBER. Efter ett
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par d
 agar blir hennes
lillasyster också sjuk. ”Jaha,
då var det dags för vabb”,
säger Noams pappa. Noam
har hört sina föräldrar prata
om att vabba och vet att
det har att göra med sjuka
barn. Men varför gäller det
bara hennes syster och inte
henne? Och vad är det –
egentligen?
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JO, SÅHÄR ÄR DET: VAB är en för-
kortning för ”vård av barn”. Snart
började folk säga ”vabbar” om att vara
hemma med sjukt barn. En förälder har
rätt att stanna hemma för att ta hand
om ett barn som är sjukt tills hen har fyllt 12
år. Därför kan Noams pappa vabba för hennes lilla-
syster men inte för henne, fast de är lika sjuka.
Man kan också ta ut vabb-timmar för att följa med
sitt barn till tandläkaren eller till vårdcentralen.

DEN VUXNA SOM är hemma med sjukt barn får
betalt, men inte från sitt jobb. Det är Försäkrings-
kassan som betalar ut pengar. Pengarna kommer
från alla som betalar skatt
i Sverige. Även om man
inte har något jobb kan
man vabba, eftersom
det är svårt att hinna söka jobb
eller plugga när man läser sagor,
kollar feber och pysslar om ett
krassligt barn.
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OM EN FÖRÄLDER HAR SVÅRT att
vara hemma med sitt sjuka barn så
kan hen be en annan vuxen passa
barnet åt dem. Numera
kan en morfar eller gudmor lika gärna vabba och
få ersättning för det, men
bara om de har ett jobb.
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VOBBA

De senaste åren har man börjat tala om
att man vobbar – jobbar hemifrån när man
har ett sjukt barn. När en vuxen vobbar kan hen
inte få pengar från Försäkringskassan, eftersom de faktiskt
jobbar och ska få lön från sitt arbete.
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NÄR MAN VABBAR får
man mindre pengar än
när man jobbar, ungefär
80 procent av den
vanliga lönen. Februari
är den månad på året då flest
barn är sjuka – under 2019 betalade Försäkringskassan ut hela
963 000 vabb-dagar bara under
februari. Nästan EN MILJON
dagar! Därför kallas månaden
ibland för vabruari.
I juli vabbar ganska få, framför
allt för att
man inte
blir sjuk
lika lätt
på sommaren.

SJUK TONÅRING

Äldre barn brukar inte bli sjuka lika ofta
som små barn och förväntas klara sig
själva mer. Men om någon mellan 12
och 16 är riktigt dålig får föräldern vara
hemma. Fast då krävs ett läkarintyg.
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