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Hej alla elever och föräldrar!  
 
Vi är inne i en mycket svår och otäck situation i Europa. Det väcker många tankar 
och vi vidtar åtgärder för att säkra tryggheten och minska oron för våra elever. Vi 
svarar på frågor och lyfter aspekter om till exempel källkritik och desinformation 
med våra elever. Alla pedagoger på Elundskolan gör ett mycket fint arbete.  Vi gör 
detta tillsammans och jag vill tacka er vårdnadshavare för ett gott samarbete!   

 Nedan finns bifogat bra länkar som vi använder som stöd för hur vi bäst kan prata 
med eleverna om det som händer. Det är länkar som är bra även för er föräldrar att 
gå in på.  

Krisinformation: Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se 

Försvarsmakten: Att prata med barn om oro för omvärldsläget 

Rädda Barnen: Vår psykolog: Så pratar du med barnen om Ukraina 

Biträdande rektor. From 1 april finns Caroline Eriksson på plats som biträdande 
rektor 50% på Elundskolan. Hon har även kvar sin specialpedagogtjänst 50%. 
Bifogat finns hälsning från Caroline 

Läsår 2022–23.  

 Inför nästa läsår planerar vi på skolan för fullt vår organisation. Nytt fr o m läsåret 
2022/2023 är att vi kommer att göra nya klassindelningar inför starten i åk 4. 
Organisationsförändringen görs utifrån ett bredare pedagogiskt perspektiv och för 
att ge samtliga elever möjlighet att utveckla nya och fler relationer. Vi är väl 
medvetna om att alla förändringar har både positiva som negativa aspekter och 
skolan har därför genomfört en konsekvensanalys innan beslutet där det framgick 
att fördelarna övervägde.  

För föräldrar och elever kan det uppstå funderingar av vilken anledning vi gör 
denna lösning, varför man vill ha en ny klassindelning i en klass där eleverna redan 
känner varandra, några av vinsterna med förändringen är: 
 

• Undervisningen sker huvudsakligen i klassrummet och det är alltid utifrån 
detta vi vill skapa så väl fungerande klasser som möjligt.  

• Eleverna lär känna fler kamrater. De kommer fortfarande träffa sina gamla 
klasskompisar på raster, i korridorer och får också nya kamrater i den nya 
klassen. Det finns gott om tillfällen att träffa sina vänner oavsett vilken 
klass man går i.   

•  Eleverna kan få nya roller med nya kamrater. Särskilt tydligt är detta i 
årskurs 4 där eleverna i nya grupperingar inte fastnar i den roll man haft i 
klassen på lågstadiet.  

•  Årskursen blir mer sammanhållen, de olika klasserna lär känna varandra. 
Vi försöker också avdramatisera själva klassindelningen. Det finns 



exempel på skolor som har slutat med klasser, barnen tillhör en årskurs och 
nya grupper görs inför varje läsår. Oftast undervisar lärarna i flera klasser 
vilket gör att eleverna blir trygga med flera lärare än sin egen klasslärare 
vilket också sker i åk 4 där det blir fler ämneslärare och en ansvarig 
mentor.   

• Inför åk 7 blir det en ny klassindelning inför högstadietiden med elever 
från andra skolor i kommunen.  

 

Riktlinjer för tillsyn.  Vi ser att många elever spenderar tid på skolgården efter 
tillsynstid. Observera att vistelse och lek på skolans område vid andra tillfällen och 
tidpunkter än under tillsynstiden sker utanför kommunens ansvar. Skolans ansvar 
för eleverna börjar c: a 15 minuter innan första lektionen för dagen för varje 
enskild elev börjar och upphör c: a 15 minuter efter det att dagens sista lektion 
avslutats för varje enskild elev (allt enligt gällande skolschema för varje enskild 
elev). Kommer elever till skolgården mer än 15 minuter innan skoldagen börjar 
eller är kvar utomhus efter sista lektionen mer än 15 minuter är kommunen normalt 
inte ansvarig vid en inträffad skadehändelse. I dessa situationer får elev anses vara 
på väg till eller från skolan. Vistelse och lek på skolans område vid andra tillfällen 
och tidpunkter än vad som ovan sagts sker helt och hållet på egen risk och eget 
samt föräldrars ansvar (ex fritid, skollov och helger).  Elever som är inskrivna på 
skolbarnsomsorg (fritidshem) gäller följande: Verksamhetstid eller vistelsetid 
(tillsynstid) är den tid som eleven vistas i verksamheten, dvs. den tid som 
överenskommits mellan förälder/vårdnadshavare och fritidshemmet. Detta har att 
göra med olycksfallsförsäkringen samt brandsäkerheten. Vi planerar bemanningen 
efter inskrivna elever på fritidshemmen och kan således inte ta ansvar för elever 
som inte har tillsynstid. Detta är ett föräldraansvar. Vi hoppas på förståelse.   
 

Medarbetare. Varannan höst genomför skolorna i kommunen en medarbetarenkät 
där bland annat medarbetarnas mäts. Elundskolan har i många år fått fina resultat i 
medarbetarenkäten och denna omgång var inget undantag. 97% av medarbetarna 
på Elundskolan trivs med sitt arbete och 94% ser fram emot att gå till arbetet. 94% 
av medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt samt att vi har en trevlig 
stämning på skolan. För att få trygga elever som det går bra för i skolan är det 
viktigt att medarbetarna trivs och tycker att arbetet känns meningsfullt och därför 
känns det extra bra att våra medarbetare är nöjda.  

EHT. På Elundskolan har vi ett elevhälsoteam, vars mål är att skapa en positiv 
lärandesituation för alla elever. Elevhälsoteamet har tillgång till skolsköterska, 
skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. 
Elevhälsoteamet stämmer av elevers mående och utveckling varje vecka, och ser 
över hur vi på grupp- och organisationsnivå kan ge våra elever möjligheter att 
lyckas, Robin som är vår vikarierande kurator samtalar med elever och 
vårdnadshavare både individuellt och i grupp, med elevens perspektiv i fokus.  

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



 
 

 

Hejsan, 
 
Jag tänkte ta chansen i månadsbrevet och kort berätta vem jag är. 
 
Ht -19 började jag som specialpedagog på Elundskolan och har under läsåret 21/22 
jobbat med mellanstadiet. Jag har en bakgrund som ämneslärare i matematik och 
psykologi och har till störst del jobbat inom gymnasieskolan, men har även 
erfarenhet från högstadiet. Under mina drygt 20 år som verksam inom skolan i 
Köping har jag haft ett stort intresse för skolutveckling och deltagit i flera olika 
utvecklingsprojekt. Jag har studerat specialpedagogik och en stor drivkraft för mig 
är att hitta metoder för att våra elever ska utvecklas och må bra. 
 
Att jobba inom skolan är ett lagarbete där alla lagspelare är viktiga. Det är en 
förmån att vara en del i Elundskolans team med kunnig och engagerad personal 
samt det dagliga mötet med alla härliga elever. Tillsammans fortsätter vi utveckla 
skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete för att skapa förutsättningar för 
alla våra elever att lyckas!  
 
Ser fram emot ett gott samarbete med er vuxna! 
 
Hälsningar Caroline 
   

Caroline Eriksson, biträdande rektor/specialpedagog   
 
 på Elundskolan  

Caroline.eriksson@koping.se  

 

 


