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Hej! 

Snart väntar en välförtjänst julledighet för både 

elever och personal. Höstterminen har flutit på 

bra tillsammans med era härliga barn. 

 

Lucia-firande 

I år har skolan sitt luciafirande kl 10.00 i Gamla 

Uppsala kyrka då vår musiklärare är på Fredrika 

Bremerskolan på morgonen. Föräldrarna i åk 5 är 

välkomna till kyrkan. 

 

Julavslutning 

Onsdagen den 21/12 kl 8.10 går vi till kyrkan för 

en stämningsfull julavslutning. Efteråt går vi 

tillsammans tillbaka till skolan. Skolbuss går 

hem kl 10.00.  

OBS! Ingen skolbuss kl 13.20 eller kl 15.00 den 

här dagen! 

 

På första plats i matsvinns-tävling 

Gamla Uppsala skola kom på delad första plats 

när Måltidsservice genomförde en 

matsvinnstävling under v 45. Totalt slängdes 

våra elever 12 kg mat under veckan vilket 

motsvarar endast 8 gram/portion. Ett stort grattis 

till våra duktiga elever! 

 

Utrymningsövning 

Varje höst och vår genomför vi en 

utrymningsövning då vi övar på att lämna 

skolans område på ett tryggt och säkert sätt och 

ta oss till vår uppsamlingsplats. Nytt för i år är 

att vi även genomför en extra övning under 

fritidstid eftersom verksamheten ser annorlunda 

ut efter skoltid. Det är viktigt att skolan har en 

fungerande krisplan där rutiner runt utrymning är 

en del. 

 

Personalförändring 

Vår logoped som arbetar 10% slutar tyvärr till 

jul. Skolan ser över olika alternativ för att lösa 

situationen till vårterminen. 

 

 

 

 

 

 

 

Frukost på fritids 

Från och med januari 2017 kommer kommunens 

fritidshem servera frukost till de elever som 

kommer tidigt till skolan. Vi arbetar just nu med 

detaljerna runt detta och ett informationsbrev 

skickas hem innan jullovet. 

 

Unikum 

Nästan alla utvecklingssamtal är nu avslutade 

och dokumentation och bedömning i de olika 

ämnena finns i Unikum. Logga in och 

kontrollera att du har tillgång till dina barns 

dokumentation. Vid ev problem kan du höra av 

dig till Sara på expeditionen. 

 

December/januari 

12/12 Elevråd 

13/12 Luciafirande 

21/12 Julavslutning 

22/12-5/1 Fritids öppet som vanligt för de 

som anmält sig 

9/1 Fritids stängt pga planeringsdag 

11/1 Informationsmöte kl 18.00 i 

matsalen för nya 6-åringar som vill 

börja hos oss höstterminen 2017 

23/1  Elevråd 

25/1 Skolråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul & Gott Nytt År! 

önskar  

Catarina och all personal på  

Gamla Uppsala skola 
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