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Hej alla elever och föräldrar!  

  

December månad är i skolans värld fylld av roliga händelser. Vi firar Nobel, Lucia 
kommer med ljus i sitt hår, det blir julpyssel i många klasser samt i 
fritidshemmen.  
 Vi har julavslutning i köpingskyrka den 19/12 kl.9.00 för åk f-3 och kl.10.00 för 
åk 4-6.   
  
Rekryteringar Vi har rekryterat en vikarierande skolkurator till Elundskolan. Han 
heter Markus Tielinen och börjar hos oss den 3 februari. Markus kommer närmast 
från Västerås och har arbetat vid Magelungen som är en resursskola. Vi ser 
framemot ett gott samarbete med Markus. Han kommer att arbeta må, ons, fre. på 
skolan.     

Fritids. Elundskolans fritidshem är i hopslagen med St. Olov under jullovet.   
St. Olov är öppet 23-30/12 samt 1-3/1 2020.  

Stängningsdag. Skolan och fritidshemmet är stängt den 7 januari 2020 då 
personalen är på utbildning.   

Terminsstart 2020. Skolan börjar igen den 9 januari enligt schemat.  
  
God jul önskar jag er alla! 

 Bilaga1: Information från slöjden 
 Bilaga 2: Information från Trygghetsteamet 
Med vänlig hälsning  

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan                            !  
Anneli.holmoos@koping.se    

mailto:Anneli.holmoos@koping.se
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Information från slöjdläraren Åsa Heljeberg i Munktorp.  
 Elever som går i femman har tillverkat en Hope-kanin, dvs en figur som ingår i 
ett återbruksprojekt. Projektet pågår vartannat år under 6 års tid och året emellan 
finns den i våra tankar och handlingar. Vi pratar om den och samlar tygrester som 
ska hamna i dess mage. Elever som går i trean o fyran kommer att få göra den till 
höst/ nästa vår. Vi har blivit positivt uppmärksammade och vunnit ett mycket 
hedersamt pris, alltså Munktorpsskolan och Elundskolan. Detta firades på 
Västerås slott där landshövdingen delade ut priset. 

  

!   
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Säkerhet på nätet 

Ni kanske har hört om förövaren som tog kontakt med barn via det populära 
hästspelet Star Stable? I spelets chattfunktion uppgav förövaren sig vara jämnårig 
och efter att ha etablerat en kontakt utnyttjat barnen sexuellt. Många, om inte alla, 
av spelen ditt barn spelar har den här chattfunktionen. De faror man varnat barn 
för i alla tider (”fula typer”, främlingar o dyl) finns oftast inte längre ute på stan 
etc. Faror och utsatthet har i stället flyttat in på de digitala plattformarna där våra 
barn vistas. Därför är det viktigt att vi lär barn om säkerhet på nätet, samt att vi 
vuxna håller oss uppdaterade om vad barnen gör med sina telefoner/skärmar /
paddor/datorer/spelkonsoller.  

Många barn är rädda för att berätta för sin förälder när de stöter på otrevligheter 
på nätet eller skäms om de gjort något som de inte är säkra på var rätt, exempelvis 
skickat en bild. De är rädda att föräldrar ska bli arga, att de ska få skäll och vilka 
konsekvenserna kommer att bli. Men de behöver oss vuxna och vi behöver ställa 
rätt frågor för att få svaren vi söker.  

Att ta reda på som förälder: 

-Vilka 5 digitala plattformar använder barnen mest? Dvs appar, spel, sociala 
medier, internetsidor, chattforum/program etc. 

-Vad går tjänsten ut på? Bild, text, filmklipp etc. 

-Hur fungerar sekretessinställningarna? 

-Hur anmäler man? Var finns anmälningsfunktionen på plattformen? 

Lär ditt barn: 

1. Lämna aldrig ut: namn, adress, telefonnummer. 

2. En bild på nätet/digitala plattformar försvinner inte även om man själv tar 
bort den. 

3. Personer på nätet är inte alltid den de utger sig för att vara. 
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Tips på kunnig person i ämnet 

Maria Dufva, https://www.mariadufva.se/  

Hon finns även på instagram (mariadufva) och facebook (Maria Dufva) där hon 
uppdaterar dagligen med aktuell information. 

Tips på hemsidor 

https://www.natforaldrar.se/ 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/natsmart/ 

Boktips 

Värsta bästa nätet - Maria Dufva  

https://www.mariadufva.se/
https://www.natforaldrar.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/natsmart/

