
  

  
                                                                                                            Rektorns månadsbrev   
  Elundskolan Mars  2020 

Hej alla elever och föräldrar!   

Varje månad träffar jag eleverna på elevrådet. Ett önskemål som kontinuerligt har kommit upp 
är önskemål om ett akvarium till skolan. Nu har vi införskaffat ett fint akvarium som vi 
kommer att ha mitt i biblioteket, till för alla att njuta av from vecka 12.  Genom att vi arbetar 
med elevernas delaktighet och inflytande kan vi få elever att känna att skolan är angelägen, 
meningsfull och att vi lyssnar på deras olika förslag. Det är en viktig aspekt här på 
Elundskolan.  

Årskurs 4: Elever i årskurs 4 har spelat schack under läsåret och nu till vårterminen har de 
varit med i schackturneringar mot andra skolor i kommunen samt kommer att ha möjlighet att 
delta i schackfyran i vår.    
  
EHT: Vi fortsätter satsa på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med stöd av 
elevhälsoteamet. Vi arbetar med att utveckla en bredare bas och en större verktygslåda när det 
gäller förhållningssätt, bemötande, lärmiljöer och strukturer.  
Allt för att alla elever ska må bra och lyckas i skolan.  
  
Resultat. Under hösten samt i februari månad har vi gjort en analys av elevernas 
måluppfyllelse. Resultatet visar att vi är på god väg att lyckas förbättra resultaten i många av 
våra klasser. Nästa avstämning har vi i april månad. 

  
Bilaga: Information om föräldragrupper 
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Information om föräldragrupper 
  

Ny omgång med föräldrastödskursen 
Nu kör vi en ny omgång med den populära föräldrastödskursen. Kursen startar 24 mars och 
anmälan är öppen. Kursen riktar sig till dig som lever med barn mellan 3 och 18 år och som 
vill minska eller förebygga konflikter i familjen. Målet är att en ska få verktyg till att skapa en 
mer harmonisk hemmiljö. 
Vi träffas vid sex tillfällen och har sedan en träff lite längre fram där vi ses och repeterar de 
strategier som vi har lärt oss. 

Första träffen är tisdag 24 mars kl. 17.00-19.00. 

Våra träffar är alltid på tisdagar klockan 17.00-19.00. 

Anmäla via kommunens hemsida Stöd & Omsorg 

Målet med kursen 
Målet med föräldrakursen är att minska konflikter i hemmet och få en lugnare och harmonisk 
miljö. Alla föräldrar och barn är förtjänta av att förälder/föräldrar går en kurs oavsett små eller 
stora problem. 

Det vi arbetar med är bland annat: 
konflikthantering 
belöningssystem 
varför gör man som man gör? 
gruppdiskussioner och handledning av erfarna familjebehandlare 
strategier i föräldraskap 
avtal/kontrakt inom familjen 


