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Hej alla elever och föräldrar!  

Nuläget    
  
Terminen är i full gång och eleverna jobbar på bra utifrån sina mål. Det är roligt 
att skolan är igång även om vi såklart måste samarbeta och vara uppmärksamma 
på läget kring spridningen av Covid -19 i samhället. Vi gör allt vi kan för att 
fortsatt hålla smittspridningen nere och vi är tacksamma för att ni följer 
riktlinjerna och håller era barn hemma vid symptom. Elundskolan följer generellt 
Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. 
Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas och vi 
kommer att hålla er uppdaterade kring läget på skolan, all information finns på 
köping kommuns hemsida. Se även bifogad länk om  Covid-19 från 1177 nedan.  

Eleverna på Elundskolan har redan hunnit med skoljoggen, IP dagen och andra 
roliga aktiviteter under september månad.  I år fick vi planera annorlunda pga. 
Covid-19, allt gick bra och vi är nöjda med det nya upplägget att ha dessa dagar 
årskursvis. 

Nu under oktober sätter vi igång med boktober där vi har fått stor hjälp av Sara, 
vår skolbibliotekarie. Hon har delat med sig av ett stort urval av förslag och idéer 
som klasserna kan använda.  
  
Utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen är nu genomförda, dessa samtal är 
viktiga för eleven eftersom de lägger grunden för elevens personliga mål och 
strategier för att nå dem. Ta gärna för vana att sitta ner en stund tillsammans 
hemma och be ditt barn berätta om veckans planering och skoldagen. Vi vet att 
samarbetet mellan våra skickliga lärare och er engagerade föräldrar är en lyckad 
kombination för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sina studier. 
  
Riktlinjer för tillsyn.  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 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor
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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.   
    
Bilaga.  Bilagan i detta månadsbrev ger lite handfasta tips om hur du som 
vårdnadshavare kan agera när ditt barn surfar på nätet.   
  
 Länk. https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-
luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--
coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-
covid-19/information-till-dig-som-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-
covid-19/ 
    
Med vänlig hälsning  

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
Anneli.holmoos@koping.se Tel. 0221-251 66   

                                               

  

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/information-till-dig-som-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/information-till-dig-som-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/information-till-dig-som-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/information-till-dig-som-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-du-eller-nagon-du-varit-i-nara-kontakt-med-har-bekraftad-covid-19/information-till-dig-som-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19/
mailto:Anneli.holmoos@koping.se
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Livet på nätet  

 Många av våra elever använder dagligen internet. Lite tips på hur du som förälder 
kan bli mer delaktig i barnens vardag på internet:  

1. Prata om internet dagligen: Ställ frågor på samma sätt som du gör efter 
skolan och träningen.   

 
2. Lär av barnen: Barnen är experterna och de vill gärna visa att de kan. Låt dem 
visa dig vilka sidor de gillar att besöka och vilka deras favoritklipp är.  

3. Sätt upp gemensamma regler: Vilka sidor är lämpliga? Hur länge är det 
rimligt att surfa? Vilken information och vilka bilder är okej att publicera? Låt 
barnet vara med och sätta upp gränser. Men våga vara vuxen och säg ifrån.   

 
4. Lär dig själv: 
 Ta några minuter då och då för att surfa runt på olika barn/ungdomssidor för att 
se hur de ser ut. 

  

 
5. Anmäl alltid:  
Om barnet råkar ut för något på nätet, var inte fördömande. Lyssna på barnets 
berättelse. Hjälp till att göra en anmälan. På de allra flesta sidorna finns en 
anmälningsfunktion. 
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6. Var en bra förebild: Försök att leva som du lär.    


