
 
 

Månadsblad december 2017 - Gamla Uppsala skola 

Rektor Catarina Eriksson 

catarina.eriksson@uppsala.se        tel/mob 018-727 59 90 

www.gamlauppsalaskola.uppsala.se 

 

 

Hej! 

I onsdags fick hela skolan ta del av ett fantastiskt 

Lucia-tåg av våra 5:or. Det var stämningsfullt 

med vissa innovativa inslag som lyfte hela 

framträdandet. Tack till åk 5 och de vuxna som 

fanns runt eleverna. 

 

 

Julavslutning 21/12 

Julavslutningen hålls som vanligt i kyrkan    

kl 8.30. Föräldrar med barn i förskoleklass samt i 

åk 5 är välkomna att dela denna upplevelse med 

oss.  

Skolbuss går hem kl 10.00. Fram till dess är 

bussbarnen kvar på skolan tillsammans med 

fritids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:a plats i tävlingen ”Gå och cykla till skolan” 

Ett stort grattis till 3B på Gamla Uppsala skola 

som kom på 2:a plats i tävlingen som anordnades 

bland kommunens skolor tidigare i höstas. Målet 

med tävlingen var att fler elever ska gå eller 

cykla till skolan istället för att åka bil. 

Undersökningen pågick under två veckor.  

(De elever som av olika anledningar är tvungna 

att åka bil kunde kompensera på andra sätt.) 

Priset är 3000 kr till klassen samt gratis inträde 

till Allis.  

Klassen planerar nu vad pengarna ska användas 

till. 

 

 

 

 

 

 

Meddela expeditionen vid magsjuka 

Vi har en elev på skolan vars familj behöver 

undvika att få magsjuka. Därför uppmanar vi er 

föräldrar att ringa/mejla expeditionen om ditt 

barn är magsjukt utöver den anmälan som ni gör 

till Skola24. På så vis kan vi hålla koll på det 

antalet magsjuka elever på skolan och informera 

den aktuella familjen.  

Tack för er förståelse och samarbete. 

 

 

Busskort vid växelvis boende eller pga 

trafikfarlig väg 

De elever som pga växelvis boende eller har en 

trafikfarlig väg till skolan ska ansöka om 

busskort senast 31/3. Länk till detta finns under 

Aktuellt på skolans hemsida. 

 

 

December/januari 

21/12 Julavslutning i kyrkan 

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

som har anmält sig. 

8/1 Studiedag, eleverna lediga och 

fritids är stängt 

9/1 Skolan börjar igen 

17/1 Skolråd 

30/1 Elevråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till er alla från oss alla! 

 

Catarina  

med personal 
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