
   
 
  
                                                                                                 Rektorns månadsbrev  
                                                                 Elundskolan januari 2022   
 

Nu blickar vi framåt och har vi en hel vårtermin framför oss.   

Vår engagerade personal är en av skolans främsta framgångsfaktorer - det är vårt 

uppdrag att stötta och utmana eleverna för att hjälpa dem att nå längre. Eftersom vi 

har möjlighet att arbeta med eleverna från förskoleklass till årskurs sex kan lärarna 

skapa en helhet för varje individ. Vår målbild är att vi ska vara en av köpings bästa 

skolor och vi jobbar dagligen med bland annat trygghet och studiero för att nå det 

målet.  

 

Covid-19: Hos oss på Elundskolan har vi haft en del fall under hösten i våra 

klasser då elever har insjuknat. Vi hade även en uppgång av vanliga förkylningar 

och influensa i slutet av höstterminen. Vi vill uppmana er vårdnadshavare att 

fortsätta att hålla era barn hemma samt testa dem om de har misstänkta symtom. 

Skulle ditt barn testa positivt för covid-19 är det viktigt att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla barnen hemma. Det är också 

viktigt att ni informerar skolan om ett eventuellt positivt provsvar. Detta för att vi 

ska kunna hjälpa till vid smittspårning.  

På skolan fortsätter undervisningen som vanligt och vi följer också 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer precis som tidigare. Lämning och 

hämtning till fritidshemmen sker utomhus.  

 

Personal: Nu vid skolstart börjar vår nya vikarierande kurator på Elundskolan, han 

heter Robin Bertilsson och kommer närmast från Munktorpsskolan. Madelen 

Hesselbäck har gått på sin föräldraledighet den 22 december. 

Vi har även en ny skolsköterska som heter Camilla Andersson from januari på 

deltid och från mars månad 50%.  Både Camilla och Robin finns med i 

elevhälsotemat på skolan. 

Ny skolplattform. 1 januari 2022 kliver grundskolorna och fritidshemmen i 

Köping, Arboga och Kungsör över till Unikum och Tieto Education som ersätter 

tidigare system inom dokumentation och schemaläggning inom skolan. 

Du loggar in till både Unikum och Tieto Education med BankID eller Freja eID.  

Unikum Familj 

Unikum är ett digitalt verktyg där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns 

vardag, utveckling och lärande i skolan – både via mobilen och datorn. I Unikum 

hittar du omdömen, inlämningsuppgifter, information från lärare, frånvaroanmälan 

och bokning av utvecklingssamtal. Ladda gärna ner appen Unikum Familj för att ta 

del av information på ett smidigt sätt! Du kan även använda Unikum via webben på 

start.unikum.net. 

På Unikums webbplats hittar du information om hur du som vårdnadshavare 

använder Unikum Familj. 

http://start.unikum.net/
https://sites.google.com/unikum.net/unikumfamilj/unikum-familj


Länkar till nedladdning av Unikum Familj-appen 

App Store för vårdnadshavare med iPhone 

Google Play för vårdnadshavare med Android 

Tieto Education 

Tieto Education är platsen där du som vårdnadshavare: 

• Lägger fritidshemsschema för ditt barn 

• Ser skolschema för ditt barn 

• Frånvaroanmäler ditt barn 

• Ansöker om ledighet för ditt barn 

• Anmäler annan hämtare för ditt barn på fritidshem 

• Ser närvaro- och frånvarotid för ditt barn 

Ladda ner appen Tieto Edu på din mobil eller surfplatta. 

Manual Fritidshemsschema 

Manual - Schema Fritidshem  Pdf, 253.9 kB. 

Länkar till nedladdning av Tieto Edu-appen 

App Store för vårdnadshavare med iPhone 

Google Play för vårdnadshavare med Android 

 

Länk: https://vmkfb.se/vardnadshavare-inom-grundskolan  

 

Längre fram kommer Tieto att byta till namnet Edlevo, så appen kommer byta 

logga under våren.  

 

Elevråd. Elevrådet har vi haft digitalt via Teams under höstterminen, vår 

förhoppning är att vi under våren kan träffas fysiskt igen. Varje klass är 

representerad och jag ser fram emot att följa deras arbete under vårterminen. 

Genom elevrådet har eleverna en kanal att lyfta delar av skolverksamheten som de 

tycker behöver utvecklas.  

 

 

 
Med vänlig hälsning  

 

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
Anneli.holmroos@koping.se Tel. 0221-251 66   
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https://apps.apple.com/se/app/tieto-edu/id1064038523
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tieto.se.edumobile&hl=sv&gl=US
https://vmkfb.se/vardnadshavare-inom-grundskolan
mailto:Anneli.holmroos@koping.se
https://vmkfb.se/download/18.29ba3b1817d3d770cc4196a5/1637570243494/Tieto%20Edu%20Fritidshemsschema%20manual.pdf
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