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Hej alla elever och föräldrar!  
	  
 Ännu en sommar har passerat i en väldig fart. Ett nytt spännande läsår står för dörren och 
vi ska göra vårt allra bästa för att det ska bli ett lärorikt läsår. 
Förra läsåret höjdes resultaten i stort inom många områden. Vi såg bland annat ökningar i 
trygghet och studiero, att eleverna upplever att de får en bra undervisning och stöd. 
Elundskolan har de bästa eleverna och vi är jättestolta över vad de åstadkommit! Vi har 
stolta professionella medarbetare på skolan som stöttar och utmanar eleverna i deras 
utveckling. Bra jobbat all personal och elever!  

Covid-19. Vi kommer fortsätta påminna eleverna om god handhygien samt följa de 
restriktioner som vi utgick ifrån innan sommarlovet pga. Rådande pandemi.    
I höst har vi ett annorlunda föräldramöte, ni kommer att få information digitalt eller 
skriftligt. Klasslärarna skickar mer information kring upplägget.    

Skolans mål. Vi kommer under läsåret att utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Vi 
kommer tillsammans att göra nulägesanalyser och utifrån dessa ta fram nya 
utvecklingsområden på skolan kring detta arbete. Hur kan vi arbeta på bästa sätt för att 
göra skolan än mer tillgänglig för alla elever? Vi måste tänka utanför ramarna och möta 
alla elevers behov så att förutsättningar kan skapas för att eleverna ska få en lyckad och 
trivsam skolgång.  
Vi kommer även att arbeta mer övergripande med utomhuspedagogik som vi på 
Elundskolan har stor erfarenhet av.  

 Bilaga:  Elundskolans förväntningar 

Inspiration för högläsning hemma: https://youtu.be/X1nzc9P5MSA 

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  

Anneli.holmoos@koping.se                                              
  

https://youtu.be/X1nzc9P5MSA
mailto:Anneli.holmoos@koping.se


 

  
                                                                                                        Rektorns månadsbrev   
 Elundskolan 
augusti 2020 

  

  
Elundskolans förväntningar: 

•  Närvaro är A och O för ett gott studieresultat. Det är du som vårdnadshavare 
som är ansvarig för att ditt barn kommer till skolan och är noga med att 
lektionstiderna hålls. 

• Håll dig underrättad om hur det går för ditt barn i de olika ämnena. All 
personal på Elundskolan som arbetar med ditt barn är beredda att tydliggöra var 
ditt barn står både kunskapsmässigt och utifrån läroplanens värdegrund.   

• Förstärk skolans auktoritet. Fråga öppna frågor om hur ditt barn haft det i 
skolan och ställ följdfrågor kring vad det lärt sig. Visa att du tycker att barnets 
skolarbete är viktigt och besök oss gärna i skolan en dag om möjligt. Tycker du 
att något inte fungerar kontaktar du skolledningen. Inget barn blir hjälpta av att 
höra vårdnadshavarna prata negativt om skolan. Tillsammans kan vi vuxna 
hjälpas åt att göra saker bättre. 

• Håll kontakt med andra föräldrar på skolan. Det finns ett stort värde i att 
känna vårdnadshavarna till ditt barns kamrater. Ett välfungerande kontaktnät kan 
undanröja många oroliga situationer och då underlättar det om man har ett ansikte 
på dem. 

• Lägg dig i, men var konstruktiv. På Elundskolan ser vi gärna att du engagerar 
dig. Vi behöver dina förslag och idéer på hur saker kan förbättras på skolan. Bli 
klassförälder eller engagera dig i skolans föräldraförening. Föräldraföreningen 
träffas kontinuerligt under läsåret. Viktigt att tänka på är dock att du kan ditt barn 
bäst som individ men att vi är mer vana att möta ditt barn i en gruppkonstellation. 

• Hjälp ditt barn med att planera och hitta balans. Hjälp ditt barn utifrån ålder 
och behov med planering och struktur. Ambitiösa elever kan behöva en vuxens 
stöd i att hitta balans mellan skolarbete och fritidsaktiviteter. Stötta ditt barn vid 
hemarbete och uppmuntra om något känns svårt. Vi erbjuder stöd i alla ämnen för 
de elever som pedagogerna anser har behov.   

• Hjälp ditt barn med att hitta hälsosamma rutiner kring mat och sömn. Tänk 
på vikten av att äta ordentlig frukost och att även sova ordentligt. Vi behöver er 
hjälp med detta. 


