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Hej! 

Ett nytt läsår står för dörren. Vi hälsar alla nya 

och gamla elever samt all personal varmt 

välkomna till oss!  

 

 

Expeditionen 

Sara Franzén är skolans administratör och du 

når henne på tel: 018-727 58 87 el 072-222 87 

89. Mejladress: sara.franzen@uppsala.se 

Oftast är expeditionen bemannad mellan  

kl 7-15 

 

 

Skolsköterskan 

Vi har utökat vår skolskötersketjänst och vår nya 

skolsköterska Eva-Lena Sagbrant finns här 

måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar  

kl 8-15. 

 

 

Kurator 

Vår nya kurator Pär Ångman finns på skolan på 

måndagar samt ytterligare en halv dag varannan 

vecka vilket ännu inte är schemalagt. 

 

 

Logoped 

Skolan har numera en logoped anställd på 10% 

som i första hand arbetar med de elever där vi 

fattat beslut om logopedhjälp. Han heter Rasmus 

Andersson. 

 

 

Ny personal 

Skolan växer i kombination med att personal har 

slutat pga flytt, studier mm och därför har vi 

under våren och sommaren rekryterat en del nya 

medarbetare: 

Förskollärare FB: Adeleh Javadi 

Lärare 1A: Åsa Malmlöv 

Lärare 5A: Merita Callenmark 

Träslöjdslärare: Anna Ström Vestermark 

Musiklärare: Moriss Grauman 

Fritidspedagog + resurs: Nina Abrahamsson 

 

 

 

 

Elevassistent förberedelseklass: Viktor Sjöström 

Elevassistent FA: Amanda Leetmaa 

Elevassistent åk 4: Amanda Lövström Nord 

Elevassistent idrott (börjar 5/9): Josef Abdo 

 

Rekrytering av en till specialpedagog pågår. 

 

Ansvariga lärare i de olika klasserna 

FA: Pernilla och Nina 

FB: Britta och Adeleh 

1A: Åsa M  

1B: Cissi 

2A: Emelie 

2B: Lotta 

3A: Lisa E 

3B: Lisa LN 

4: Anette 

5A: Merita (Viktor vikarie till Merita kan börja) 

5B: Claes 

FBK: Huseyin 

 

 

Specialkost 

Kökspersonalen hälsar att alla elever, såväl 

gamla som nya, med någon form av 

födoämnesallergi måste fylla i blanketten som 

finns på vår hemsida och lämna den omgående 

till köket. Alla nya elever ska dessutom lämna in 

ett läkarintyg vilket är nytt från och med det här 

läsåret 
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Frånvaro – Skola24 

Ring och sjukanmäl ditt barn på  

tel: 0515-777 601 senast kl 8.10. 

Du kan också använda mobilappen men då 

behöver du ansöka om ett användarkonto. 

Blankett finns på hemsidan via länken 

Användarkonto Skola24. 

 

 

Föräldramöten onsdag 14/9 

Alla klasser kommer ha föräldramöten onsdagen 

den 14/9. Vi återkommer med mer info om 

upplägg och tider. 

 

 

Fotografering 

Eleverna kommer att fotograferas torsdagen den 

15/9. Liksom förra läsåret kommer vi ta 

porträttfoton som sedan används i en fotokatalog 

tillsammans med mingelbilder samt gruppbilder 

av personal. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Skolråd 

Föräldrarepresentanter kommer att utses på 

föräldramötet. Skolrådet är ett viktigt forum för 

både skolpersonal och föräldrar där vi diskuterar 

skolrelaterade frågor. Varje klass bör ha en 

representant. Tidigare års representanter får 

liksom tidigare gärna fortsätta om de vill och 

varje klass kan ha mer än en representant. 

 

 

Luskamningsdagar 27-28/8 

Med månadsbladet bifogas information om 

luskamningshelg för att förhindra spridning av 

huvudlöss. 

 

 

 

 

Studieverkstad 

Onsdagar kl 13.30-15.00 är alla elever välkomna 

till skolans studieverkstad. Där kan man göra 

sina läxor, arbeta klart med uppgifter eller bara 

fördjupa sig i något skolarbete som man tycker 

är intressant. Man behöver inte anmäla sig i 

förväg och man är kvar så länge man önskar. 

Elever som stör arbetsron kommer utvisas då 

verksamheten är på frivillig. Marcus och Viktor 

arbetar på studieverkstaden. Fritidsbarn äter 

mellanmål innan studieverkstaden. Det är bra om 

elever som inte har fritids tar med sig en frukt el 

dyl när de stannar kvar på studieverkstaden.  

 

 

Läsårsdata 

Höstterminen 2016: 17 augusti – 21 december 

Lovdagar för eleverna: 

Fredag 30 september 

Måndag 31 oktober – fredag 4 november 

 

Vårterminen 2016: 10 januari – 9 juni 

Lovdagar för eleverna: 

Sportlov måndag 20 februari – fredag 24 februari 

Påsklov måndag 10 april – torsdag 13 april 

Fredag 26 maj 

Måndag 5 juni 

 

 

Stängningsdagar på fritids: 

2 dagar/termin stänger fritids pga gemensamma 

planerings- och fortbildningsdagar. Dessa 

infaller: 

Fredagen den 12/8 

Måndagen den 31/10 

 

 

 

 

 

 

 

Sensommarhälsningar från 

Catarina med personal 
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