
   

  
                                                                                                 Rektorns månadsbrev  
                                                                 Elundskolan juni 2022   

Hej alla elever och föräldrar!    

Summering av Läsår 2021–22. Summerar vi det gångna läsåret ser vi generellt 
höjda resultat, både gällande kunskap och trygghet på skolan, utifrån de 
kunskapsuppföljningar och enkäter som genomförts. Läsåret har varit starkt 
påverkat av pandemin och under våren har vi sakta men säkert återgått till en mer 
vanlig vardag här på skolan. Personalen på skolan har verkligen ställt upp under 
kritiska perioder detta läsår och det har varit mycket värdefullt för vår verksamhet 
samt för våra elever. Tack! 

Skolenkäten och fokusområden. Vi har nu tagit del av resultaten till årets 
skolundersökning i Köpings kommun, som på Elundskolan genomförts i åk 2 - 6. 
Vi hade god svarsfrekvens bland eleverna: 166 svar vilket svarar mot 97% och vi 
är stolta över resultatet. En målområdessammanställning: 

Resultat i enkäten använder vi i vårt kvalitetsarbete och fortsatta utvecklingsarbete. 
Våra fokusområden för läsåret 2022–2023 kommer vara kopplade till vår vision: 

Vi vill ha en skola där elever och personal trivs och känner arbetsglädje.  
Vi vill att alla på skolan talar ett vårdat språk och respekterar varandra.  

Vi vill att alla elever ska vara trygga och känna sig sedda. 

Fritidshem. Den 13–14/6 har våra fritidshem stängt pga. utbildningsdagar.  Under 
veckorna 28–31 är fritidshemmet stängt på Elundskolan. Fritidshemmet på St. 
Olov skolan har öppet under dessa veckor.  

  



Organisation läsår 2022–23. Vi tackar Mia, klasslärare i 2A, för den tiden 
hon har varit lärare hos oss och önskar lycka till på den nya arbetsplatsen.   
Se övrig information om organisation i bilagan.   

Sommaravslutning. I år har vi äntligen en fysisk avslutning igen. Eleverna 
börjar kl. 8.10 på skolan med fika i sina respektive klassrum. Kl. 10.00 börjar 
avslutningen vid Kulturskolan/Folkets park, utomhusscenen.    
Ni som har kvar era barn på eftermiddagsfritids skolavslutningsdagen behöver 
lägga in barnens tider i skolsystemet. 

Välkomna tillbaka. Höstterminen börjar den 16 augusti kl.8.10. För er med barn 
på fritids så är det planeringsdag fredagen den 12/8 och fritidsverksamheten håller 
då stängt.  

 Glad sommar önskar vi er alla!  

Med vänlig hälsning  

Anneli Holmroos, rektor                                                    
Anneli.holmroos@koping.se Tel. 0221-251 66    
Caroline Eriksson, biträdande rektor  
Caroline.eriksson@koping.se   
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Bilaga: Organisation Elundskolan Läsår 2022-23  

  
Rektor: Anneli Holmroos  
Biträdande rektor: Caroline Eriksson   
Åk f: Malin Bernhardsson + Susanne Andersson 
Åk f: fritidshem: Ann-Sofi Il, Marie Andersson 
Åk 1 : Karin Asp+ ( f-ledig- v 44 Karin Birkestål) + vik. Eva Suontausta 
Åk 1 fritidshem: Magnus Lind + Therese Juoppi  
Klassresurs f.m.:  Eva Rydvall + Therese Juoppi  
Åk 2: Sanja Hulth + Cecilia Allerhed  
Åk 2: fritidshem: Patrik Zander + Stefan Anderberg 
Åk 3: Maria Lindholm + Magdalena Bolmhagen  
Åk 3 fritidshem: Majken Heljeberg Karlström, vakant   
Åk 5: Jenny Fant + Niklas Jönsson    
Resurs: Karin Pettersson må-ons 
Åk 6: Malin Nikolaidou + Hanna-Sofia Larsson  
Resurs: Helena Magnusson , Timo Säkkinen 
Åk 4: Linda Lindblom+ Malin Öberg 
Åk 4–6 matematik: Danuta Tarachowicz 
Specialpedagoger: Susanne Westman + Caroline Eriksson  
Idrott åk 1–6: Örjan Gustavsson  
Musik åk 1–6: Niklas Jönsson  
Slöjd åk 3–6: Carl Helmin, , Eva Rydvall, Camila Estrada Nilsson   
Skolbibliotekarie: Sara Blomster   
Rastverksmhetsanvsvarig: Magnus Lind 
Kurator: Robin Bertillson  
Skolsköterska: Camilla Andersson  
Husvikarie Lena Svanberg 
IKT ansvariga: Malin Nikolaidou  
Administratör: Marja -Leena Moilanen   


