
    
 
  
                                                                                                 Rektorns månadsbrev  
                                                                 Elundskolan februari 2022   

 

Hej alla elever och föräldrar!  
 

Covid- 19: Vi skall göra det yttersta för att på bästa sätt skapa en hållbar situation 

för att alla skall känna sig trygga och få en så bra utbildning som möjligt trots 

pandemin. Vi som skola håller oss uppdaterade utifrån regeringens och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som rektor är jag stolt över både 

elever och medarbetare, hur flitigt alla kämpar på. Det är fortsatt stora utmaningar 

men med gemensamma krafter ska vi se till att det blir så bra som möjligt här på 

Elundskolan.  

Elundskolan följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de 

regionala smittskyddens rekommendationer för hantering av covid- 19 , som 

uppdateras löpande utifrån hur situationen i samhället utvecklas.  

Fritidshem. Smittspridningen är hög även på fritidshemmen, vi har många 

personal och elever sjuka. Personalstyrkan har varit halverad på pga. Sjukdom och 

vi är tacksamma att ni föräldrar har hörsammat vår önskan att era barn kan gå hem 

efter skoldagen om det har varit möjligt. Vi hoppas på att smittspridningen snart är 

över och att vi kan övergå till vår vanliga verksamhet.  Förfrågan om 

omsorgsbehov för sportlovet skickas ut nu i februari, ni vårdnadshavare lägger in 

barnens schema i Edlevo. 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 

 

Utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen kommer även i vår att ske digitalt. Ni 

kommer att få tider för utvecklingssamtal av era barns lärare. Vi kommer att göra 

vissa undantag i de fall då vi bedömer att det är extra viktigt att vårdnadshavarna 

kommer till skolan för ett fysiskt möte. Vi upplever att de allra flesta 

vårdnadshavare tycker att det fungerar mycket bra med digitala möten men skulle 

det vara så att någon önskar att ha ett fysiskt möte så kan ni höra av er till läraren 

så ordnar vi det.    

 

Med vänlig hälsning  

 

Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
Anneli.holmroos@koping.se Tel. 0221-251 66   
 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor
mailto:Anneli.holmroos@koping.se

