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Hej alla föräldrar med barn på Elundskolan  
 
Nuläget    
  
På grund av det rådande läget gällande Covid -19 så kan ni som vårdnadshavare inte följa 
med ert barn in på skolan utan behöver säga hejdå utanför. Vi kommer även fortsättningsvis 
att vara ytterst restriktiva med externa besök. Elundskolan fortsätter att följa de riktlinjer 
med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens direktiv. Dessa riktlinjer gäller för både våra 
elever och medarbetare. Riktlinjerna uppdateras även på kommunens hemsida kontinuerligt 
Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på symtom. Är man hängig, krasslig eller har 
andra symtom ska man stanna hemma och sjukanmäla sig samt rekommendation att barnet 
gör ett covidtest.  
 
Kommunikation 
Som ni säkert förstår kommer stor del av kommunikationen mellan hem och skola under 
början av terminen att ske på distans/digitalt pga. Rådande omständigheter. Detta gäller 
även föräldramöte där klassläraren meddelar er klassens upplägg.   
 
Utvecklingssamtal.  Utvecklingssamtalen kommer även denna termin att ske i huvudsak 
digitalt. Mer information kring detta kommer från respektive klasslärare. Åk f-3 kommer 
även att försöka ha med fritidshemspersonal under utvecklingssamtalet för att få en 
sammanfattning hur det går för eleven på fritids. Vi ser fram emot givande 
utvecklingssamtal!   

Mobiltelefoner m.m. Elundskolan har sedan tidigare tydliga regler för mobilanvändning 
samt även Apple Watch klockor som har blivit populärt bland våra elever. Reglerna har vi 
för att främja inlärning och ha lugn och ro under skoltiden. I skolan i fokuserar vi på 
effektiv inlärning och mobilförbud bidrar till en lugnare skolmiljö, bättre och mer 
fokuserad studiero, mer utomhustid på raster och bra samvaro utan skärmar.   

Vi är övertygade om att alla kommer att uppskatta skolans omtanke i detta. Vi grundar vårt 
beslut på såväl pedagogiska som medicinska grunder och hoppas att ni också ser de många 
fördelarna med en balanserad internetanvändning. Vår skola satsar aktivt på att främja en 
hållbar livsstil. I låg- och mellanstadiet lämnar alla elever in sina mobiler/Apple Watch och 
liknande och återfår dem efter skoldagens slut. Föräldrar uppmanas att inte störa sitt barn i 
skolarbetet, men behöver ni absolut få kontakt är ni välkomna att ringa skolans expedition 
tel. 0221 25884  

Skolans Ipads kommer fortfarande att vara rena arbetsverktyg under lektionstid.  

Rörelsesatsning i skolan. För att ytterligare stärka tryggheten och trivseln kommer vi 
under kommande läsår att starta ett samarbete med SISU gällande rörelse i skolan med 
målsättning till ökad aktivitet under rasttid och en rörelseaktivitet i undervisningen varje 
dag. Förutom detta fortsätter vi med vår rastverksamhet med Rastverksamhetsansvarig samt 
Trivselledare.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nu finns Elundskolans reviderade 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021–22 på hemsidan.  
   
     
Med vänlig hälsning  
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Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  

Anneli.holmoos@koping.se  

Tel. 0221-25166   

 


