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Hej alla elever och föräldrar!  
	  
  

 Visst är det något slags vår i luften, trots att det ännu är kallt och ligger lite 
snö på marken här och där, men solen skiner i alla fall, och det blir ljusare 
och ljusare. Längtan efter att få återgå till det normala är nu stor då vi levt i 
en pandemi över ett år. Ett stort TACK och en eloge till alla våra fantastiska 
pedagoger och vuxna på skolan som med undervisning, lärande, stöd, 
fixande och omtanke om våra elever gör allt för att de ska lära och ha det 
bra på skolan trots pandemitider.  Jag blir otroligt stolt att vara rektor på just 
Elundskolan. 

Covid-19. Påsklovet närmar sig och det är viktigt att vi alla följer 
restriktionerna även under lovet. Det gäller oavsett om vi tillbringar lovet 
hemma, på annan ort i Sverige eller om ni reser utomlands. Som alltid är det 
viktigt att ni är uppmärksamma på symtom och håller barnen hemma om de 
är sjuka, även om symtomen är milda samt att ditt barn gör ett covid-19 test. 

Mitt termins avstämning. I samband med påsklovet har vi på skolan gjort 
avstämningar gällande elevernas måluppfyllelse, närvaro, kommande betyg. 
För oss är det oerhört viktigt att stanna upp och se över hur väl vi på skolan 
möter de mål som vi har satt upp för våra elever samt hur närvaron ser ut. 
Denna avstämning ger oss möjlighet att analysera vår undervisning samt att 
planera om vid behov så att vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för 
våra elever.  

 Fritidshem. Vecka 14 - är det påsklov. På både jullovet och på sportlovet 
så skilde det sig stort på vilket antal elever som skulle vara i verksamheten 
mot vad det sedan i verkligheten var. Detta resulterade i att vi hade en stor 
personalstyrka till få barn samt att vi fick mycket mat över. Vi ber er om att 
ni försöker att ange så korrekt information som ni bara kan. Vi är medvetna 
om att det kan hända oförutsedda saker och att man kan bli sjuk men vi vill 
ändå vädja om att i största möjliga mån ange det verkliga omsorgsbehovet. 
Meddela fritids under v 13 om omsorgsbehovet är förändrat.  

Dexter. Glöm inte att ni alltid behöver anmäla när era barn är sjuka i Dexter 
– görs inte detta, måste vi efterforska var de är vilket tar resurser från vårt 
kärnuppdrag: barns lärande och utveckling.  

Glad påsk önskar jag er alla!  



 
Med vänlig hälsning  
 
Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
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