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Snön har fallit lite smått, och töat bort alldeles för fort… Om någon vecka 
avslutar vi höstterminen 2020, och kan se tillbaka på en intensiv och lärorik 
termin. Vi har lärt oss en hel massa saker, både stort och smått och allt detta mitt i 
en pandemi.  
Under vecka 47 införde Folkhälsomyndigheten skärpta allmänna råd för 
ytterligare regioner, däribland Västmanland. Det är viktiga rekommendationer för 
alla i regionen, men för grundskolan gäller i princip samma rutiner som tidigare. 
Vi ska fortsätta ha skolorna öppna och både elever och medarbetare förväntas vara 
på plats, så länge man är frisk och symtomfri. Om ditt barn får symtom ska barnet 
stanna hemma och ni ska boka tid för testning, under tiden ni inväntar tid för test 
och testsvar stannar barnet hemma. Om ditt barn testar positivt för covid-19 
behöver ni informera klasslärare och rektor om detta. Ni kan läsa mer om symtom 
och hur testningen går till på 1177 Vårdguidens hemsida. https://www.1177.se/
vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-
infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/
#section-115771 

Det kan tyckas upprepande, men vi vill åter poängtera vikten av att hålla distansen 
så gott det går, sköta handhygienen och att låta era barn stanna hemma, även vid 
lindriga symtom.  Se nya restriktioner 20-12-01 från folkhälsomyndigheten  

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Om du som vårdnadshavare är orolig för att ditt barn kan halka efter i skolarbetet 
på grund av sjukfrånvaro så kontaktar du ditt barns klasslärare för att se över en 
studieplan. Vi är restriktiva gällande externa besökare på skolan, vilket tyvärr 
även gäller er föräldrar. Vi hoppas dock att digitala möten fungerar bra som 
alternativ under denna tid. Vi får helt enkelt hjälpas åt och göra vårt bästa för att 
få bukt på smittspridningen för att så småningom kunna återgå till lite mer 
normala rutiner.  

Vi tackar föräldraföreningen för kommande sponsringar vid julavslutning som i år 
är den 18 december. Liksom under sommaravslutningen får våra elever ta del av 
varandras julhälsningar digitalt i varje klass.  
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Hemsida. Vårt kalendarium med läsårstider hittar ni på vår hemsida. Gå gärna in 
och läsa där med jämna mellanrum då vi uppdaterar kalendariet löpande. Där 
hittar du också kontaktuppgifter till elevhälsan och mycket annat.  

Fritids. Elundskolans fritidshem är i hopslagen med St. Olov under jullovet.   
St. Olov är öppet 23–30/12 samt 1–7/1 2021.  

Stängningsdag. Skolan och fritidshemmet är stängt den 8 januari 2021 då 
personalen är på utbildning.   

Terminsstart 2021. Skolan börjar igen måndagen den 11 januari enligt schemat.   
  
God jul önskar jag er alla! 

Med vänlig hälsning  

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
Anneli.holmroos@koping.se Tel. 0221-251 66  
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