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                                                    Elundskolan februari 2021          
	  

Hej alla elever och föräldrar!  

	  
Nuläge Under januari månad har vi haft full aktivitet och rörelse. Klasserna 
har fått åka skridskor i ishallen och fritidshemmen har haft aktiviteter på 
skolgården, pulkabacken och i skogen. Det märks att eleverna nyligen haft 
jullov, de är utvilade, pigga och fulla av energi. Nu sätter vi även igång med 
utvecklingssamtal i de flesta klasser på skolan.  

Föräldraföreningen. Vi på skolan tackar föräldraföreningen med inköp av 
åkmadrasser. Mycket uppskattat av alla här på skolan.   

 Hösten 2021. Blickar vi framåt så har vi en hel vårtermin framför oss. Det 
innebär också en del planering inför nästa läsår. Nu börjar vi planera 
organisationen inför läsår 2021–22. Vi återkommer med mer information 
när allt är klart.   

Fritidshem. Förfrågan om omsorgsbehov för sportlovet skickas ut nu i 
februari. Fundera gärna en extra gång innan ni fyller i ert behov nu i 
coronatider. Under jullovet var många barn anmälda men kom inte till 
fritids. Om vi hjälps åt med detta, att ni vårdnadshavare fyller i det 
omsorgsbehov ni har, får fritidshemmen rätt förutsättningar att kunna 
beräkna rätt mängd mat, antal personal och planera aktiviteter 
  

Ledighet Vi på skolan förstår att många familjer planerar och vill åka på 
semesterresor till snön nu när det är vintermånader. Detta är dock något vi 
på skolan inte rekommenderar pga. smittspridningen. Fundera på om det är 
en nödvändig resa i dessa tider. Här kommer en påminnelse om vilka 
riktlinjer som gäller. I Skollagen 7 kap 18 § är denna fråga reglerad:” En 
elev får beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. Om det finns 
synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet”. 
Förordningen innebär möjlighet till ledighet, inte automatiskt rätt till 
ledighet. I varje enskilt fall bör förfrågan göras i god tid. Begäran om 
ledighet görs alltid skriftligen på speciell blankett som finns på skolans 
hemsida. Samtliga vårdnadshavare ska skriva under ledighetsansökan. 
Gällande elever i åk 3: Ledighet under nationella provperioden beviljas ej! 

Med vänlig hälsning  

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
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