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Hej alla elever och föräldrar!  
	  
 Nu har vi kommit igång och inne på lektionerna råder det under den första 
månaden en lite högtidlig skolstartsstämning när allt är nytt för läsåret med nya 
förväntningar.   

Nuläget.  Många aktiviteter är planerade till höstterminen, v. 37–38 har vi 
Skoljoggen. Det är även dags för skolfotografering som är bokad till den 3–4 
september.  I år har vi endast porträttfotografering av elever, alltså inget gruppfoto 
pga. Pandemin.  

Betyg och omdömen. I grundskolan har alla elever rätt till skriftliga omdömen. 
Elever i årskurs 6 får dessutom betyg i alla ämnen.  
  
Främja skolnärvaro. Vi på Elundskolan främjar systematiskt närvaro genom att 
erbjuda god lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning som är 
några viktiga delar i detta arbete. 
Se vår rutin (Bilaga) 

Hemsida. Skolan har en väl fungerande hemsida, kika gärna in och se alla 
nyheter. Där finns läsårsdata, läsårets kalender, elevhälsoplan m.m.   
adress: https://koping.se/barn--utbildning/grundskola-och-fritidshem/alla-skolor/
elundskolan.html 

 Bilaga:  Information om omdömen 

               Främja skolnärvaro 

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  

Anneli.holmoos@koping.se                                              
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Information omdömen 

År 1–5 
Omdömen 
I slutet på varje läsår skriver lärarna ett omdöme som talar om vilken nivå 
eleverna ligger på i de olika ämnena. Denna bedömning görs mot kunskapskraven 
för respektive ämne. De nivåer omdömet visar är: 
·         Otillräckliga kunskaper: Innebär att eleven inte visat tillräckliga kunskaper 
och förmågor för att i nuläget uppnå kunskapskraven. I dessa fall ska skolan göra 
en pedagogisk utredning för att kartlägga anledning och för att kunna erbjuda 
nödvändigt stöd. 
  
·         Godtagbara kunskaper: Innebär att eleven har visat tillräckliga kunskaper 
för att i nuläget uppnå kunskapskravet. 
  
·         Mer än godtagbara kunskaper: Innebär att eleven har visat mer än 
tillräckliga kunskaper i förhållande till kunskapskraven.  

Utvecklingssamtal: 
I samband med skolstart (under september månad) kallas elever och föräldrar till 
ett utvecklingssamtal där den individuella utvecklingen är i fokus utifrån den 
bedömning som lärarna gjort i omdömena. Tillsammans med elev och föräldrar 
upprättas en individuell utvecklingsplan med tydliga och konkreta målsättningar 
som ska kunna leda till utveckling. Under höstterminen arbetar eleven för att 
utveckla sina kunskaper och förmågor utifrån sin individuella utvecklingsplan och 
pedagogernas planerade arbete i de olika ämnena. 
I slutet av höstterminen stämmer lärarna av hur arbetet har gått och förbereder för 
nytt utvecklingssamtal i början av vårterminen (under februari månad). På detta 
utvecklingssamtal uppdateras den individuella utvecklingsplanen med nya 
målsättningar för elevens utveckling. Läsåret avslutas med att omdömen skrivs.  
  



 

  
                                                                                                        Rektorns månadsbrev   
 Elundskolan 
augusti 2020 

 Betyg 
I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända 
(A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). 

 Främja skolnärvaro – rutin Elundskolan  

o Rektor ansvarar för att personal, vårdnadshavare och elever informeras 
varje läsårsstart om skolans frånvarorutiner. 

o Ansvarig lärare kvitterar dagligen sin lektion/lektioner enligt skolans 
rutiner närvaro/frånvaro i Dexter 

o Klasslärare kontaktar vårdnadshavare vid elevs långtidsfrånvaro 3 dagar 
alternativt upprepad korttids/ströfrånvaro 5 dagar (månad).  

o Vid fortsatt frånvaro bokar klasslärare frånvaromöte med vårdnadshavare 
och elev. Elevhälsan stöttar vid önskemål. Vi upprättar en handlingsplan 
tillsammans.  

o Fortsatt frånvaro: rektor kallar till elevhälsomöte (EHM) med elev och 
vårdnadshavare. Vi upprättar en ny handlingsplan utifrån kartläggning och 
utredning.    

o Fortsatt frånvaro: Vi har samverkan med ex socialtjänst, skolpsykolog, 
BUH.    

o Fortsatt frånvaro: orosammälan till socialtjänst.


	Betyg

