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Hej alla elever och föräldrar!  

  
Mars månad har varit en turbulent månad som ingen hade räknat med, världen är 
inte som den brukar vara. Här på Elundskolan håller vi igång verksamheten tills 
något annat rekommenderas.  
All personal har vidtagit de åtgärder som behövs, god handhygien, vid 
sjukdomstillstånd stannar personal hemma, vi åker inte på planerade konferenser, 
utbildningar osv. Vi uppmanar er att hålla alla barn hemma om någon i familjen 
uppvisar symptom. Stanna hemma 48 timmar efter att symptom upphört.  

Vi arbetar även med att förbereda oss för hur vi gör vid en eventuell stängning. 
Vilka kanaler vi ska använda till er vårdnadshavare och hur en 
distansundervisning ska bedrivas på skolan. Ännu är inte några beslut tagna, men 
vi måste förbereda olika scenarion.   

Med anledning av den senaste tidens utveckling har Skolverket att beslutat att 
resterande nationella prov ställs in under våren i åk 3 och 6, vi kommer dock att 
slutföra proven åk 3 för att få en samlad bedömning av våra elevers kunskaper för 
egen del. Årkurs 6 kommer att arbeta med äldre prov i engelska och matematik 
under våren.  

  
Jag vill tacka er alla för ett bra samarbete som måste fortsätta under hela denna 
smittoriskperiod. Vi tycker och tänker olika, men måste ändå förhålla oss till en 
enda sak. Att försöka skydda de människor som är i riskgruppen för detta virus.  

Ta hand om varandra! 

Bilaga: 
Länk Att prata med barn om Coronavirus 
Info om pollenallergi- covid 19

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan                             
Anneli.holmroos@koping.se    
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Att prata med barn om Coronavirus https://www.mynewsdesk.com/se/volante/news/
barnlaekarens-guide-att-tala-med-barn-och-ungdomar-om-nya-coronaviruset-395975  

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller på 
covid-19? 
Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en 
början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av 
sjukdomen. 

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta 
eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte 
förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt 
beror på allergi behöver du inte vara hemma. 

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får 
feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två 
dagar. 

https://www.mynewsdesk.com/se/volante/news/barnlaekarens-guide-att-tala-med-barn-och-ungdomar-om-nya-coronaviruset-395975
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