
    
   
      
                                                                                                             Rektorns månadsbrev     
   Elundskolan december 2021    
   
December är här och vi har några veckor kvar innan jullovet börjar. Vi får ta del av Lucia, som kommer 
med ljus i sitt hår digitalt i alla klasser på skolan samt att ni föräldrar även får möjligheten att se 
luciatåget digitalt i år den 13 december. Föräldraföreningen bjuder på fika till alla våra elever denna 
dag som är mycket uppskattat.  Julavslutningen har vi i våra klassrum den 21/12 kl.8.10-10.00.   
Eleverna slutar sin dag kl. 10.00 och jullovet börjar. Fritidshemmen har öppet from kl.10.00 den 21/12.      
Vi har haft ett märkligt år 2021 där vi i skolan kvickt har fått ställa om för att bla. Skapa mindre 
trängsel och där handsprit har blivit vardag. Vår undervisning har dock behållit sin kontinuitet som vi 
hoppas fortsätter under vårterminen.     

Nytt skolsystem: Vid årsskiftet får skolan ett nytt system då Dexter bytts ut till TIETO Education 
(EDLEVO), nedan finns en länk till er vårdnadshavare där ni kan läsa om det nya systemet och hur det 
fungerar.  Vi kommer att informera mer om systemet i kommande månadsbrev.   

Fritidshem. Elundskolans fritidshem har sammanslagning med St. Olov under jullovet.   St. Olov 
är öppet 27–30/12 samt 1–7/1 2021.    
   
Stängningsdag. Skolan och fritidshemmet är stängt den 7 januari 2022 då personalen är på utbildning.     
   
Terminsstart 2022. Skolan börjar igen tisdagen den 11 januari enligt schemat.        
   
Länk. Nytt skolsystem: https://vmkfb.se/vardnadshavare-inom-grundskolan     

Bilaga: Information Covid -19 Frågor och svar   

Jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska pedagoger på Elundskolan för deras stora engagemang och 
till alla elever för deras fina arbete på skolan och till alla vårdnadshavare för ert stöd.    

God jul önskar jag er alla!   
   
Med vänlig hälsning    
   
Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan    
Anneli.holmroos@koping.se Tel. 0221-251 66     
   

   
   
   
   



   

 Information Covid 19 – Frågor och svar   
Barn med symtom på covid-19   

Mitt barn har symtom som förekommer vid covid-19, ska jag boka tid för provtagning?   

Det beror på hur gammalt ditt barn är. Alla med symtom ska vara hemma och undvika nära kontakt med andra än 
de som man delar bostad med. Boka tid för egenprovtagning av ditt barn om barnet går i förskoleklass eller är 
äldre, och har haft symtom i mer än 24 timmar. Barnet ska vara hemma i väntan på provsvar, även om symtomen 
har gått över.   

 Mitt barn har symtom som förekommer vid covid-19 men vägrar lämna prov, vad ska jag göra?   

Barn från förskoleklass och äldre som har symtom som vid covid-19 i mer än 24 timmar rekommenderas i första 
hand provtagning. Om det inte går att övertyga barnet om att lämna prov för covid-19 ska barnet stanna hemma 
så länge barnet har symtom och i ytterligare ett symtomfritt dygn. Helst bör barnet stanna hemma till dess det har 
gått sju dagar från insjuknandet och barnet har varit feberfritt i ett dygn - då kan barnet inte längre smitta andra 
om det var covid-19 som orsakade barnets symtom.   

Mitt barn har symtom som vid covid-19, men har redan haft covid-19, ska jag boka tid för 
egenprovtagning?   

Alla ska stanna hemma vid symtom. Om barnet har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan ska du inte boka 
tid för egenprovtagning. Om ditt barn har en sjukdom som påverkar immunförsvaret bör du rådfråga Mitt barns 
provresultat blev ”Ej påvisat” – när får barnet gå tillbaka till skolan?   
Provresultatet innebär att det virus som orsakar covid-19 inte fanns i barnets prov. Barnet får återgå till skolan när 
barnet har tillfrisknat och allmäntillståndet tillåter.    

 Mitt barns provresultat blev ”Påvisat” – när får barnet återgå till skolan?   

Provresultatet betyder att ditt barn har covid-19. Läs om vad du som vårdnadshavere behöver göra på sidan 
Information till dig med bekräftad covid-19.   

Skolan identifierar vuxna nära kontakter till den som var smittsam och uppmanar dessa till provtagning, även om 
de inte har symtom. Skolan informerar vårdnadshavare till elever som går i den klass/elevgrupp som kan ha 
utsatts för smitta. Elever som kan ha varit utsatta för smitta uppmanas vara särskilt uppmärksamma på symtom 
under 7 dagar och då också avstå från fritidsaktiviteter.    

Bekräftat fall av covid-19 i familjen   

Hur länge ska barn vara hemma om någon i familjen får covid-19? Vad gäller om barnet också insjuknar?   

Det beror på hur gammalt barnet är. Läs mer nedan.    

Barn i förskoleålder:   

• Barnet ska vara hemma från förskolan i 7 dagar räknat från den dagen då den som har covid-19 tog sitt 
prov. Om barnet är fortsatt friskt får det gå tillbaka till förskolan när 7 dagar har gått.   

• Om barnet blir sjukt bör det stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en 
luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och 
sjukdomskänsla. De behöver som regel inte testa sig för covid-19. Barnen som stannat hemma kan 
komma tillbaka till förskola när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska, även om de fortfarande 



har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar 
upp till en vecka.   

   
Barn i förskoleklass och grundskola samt ungdomar i gymnasieålder:   

• Barnet ska vara hemma från skolan i 7 dagar från det datum då den som har covid-19 tog sitt prov.  
Boka en tid åt barnet för egenprovtagning av covid-19 dag 5 efter att den som har covid-19 tog sitt prov.  
Mer information om egenprovtagning finns på sidan Egenprovtagning covid-19.   

Åtgärder utifrån barnets provsvar:   

• Om provet inte påvisar covid-19 och barnet är fortsatt friskt får barnet gå tillbaka till skolan när det gått 
7 dagar från det datum då den som har covid-19 tog sitt prov.   

• Om provet påvisar covid-19 och barnet inte utvecklar några sjukdomssymtom ska barnet vara hemma i 
7 dagar från den dagen då barnet tog sitt prov.   

• Om provet påvisar covid-19 och barnet får sjukdomssymtom ska barnet vara hemma i minst 7 dagar 
från insjuknandedagen varav barnet den sista dagen ska vara feberfritt och allmänt förbättrat.   

   
Vad händer om någon mer i familjen får covid-19? (Följdfråga till föregående fråga)   
Om någon mer i familjen, under pågående hemkarantän, får covid-19 påbörjas en ny karantänperiod på 7 dagar 
för de i hushållet som ännu inte har haft covid-19. Detta upprepas varje gång någon i familjen får covid-19. De i 
hushållet (gäller från förskoleklass och uppåt) som inte har haft covid-19 ska boka ny tid för provtagning på dag 
5 räknat från provtagningsdagen för den som senast fick covid-19.   

Den som har covid-19 kan återgå till förskola, skola och arbete när den inte längre är smittsam, även om det finns 
personer i hushållet som fortfarande är sjuka i covid-19.   

   
   


