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Hej! 

Läsåret börjar närma sig sitt slut och vi kan 

konstatera att vi har haft ett fint läsår 

tillsammans med era barn. Tack alla föräldrar 

inkl skolrådet och föräldraföreningen för ett gott 

samarbete. 

 

Skolavslutning 9/6 

Förra året påbörjades en ny tradition med 

avslutning utomhus vid Disagården. Alla 

anhöriga är varmt välkomna till Disagården nästa 

fredag. Eleverna ska komma till skolan som 

vanligt kl 8.10 då vi samlas på skolgården för att 

sen tillsammans tåga till Disagården. Föräldrar 

ska vara på plats på Disagården senast kl 8.30. 

Ta gärna med något att sitta på i gröngräset 

eftersom alla bänkar behöver användas till elever 

och personal. Vi hoppas på solsken och värme   

 

Organisation nästa läsår 

I månadsbladet för maj presenterades vilka lärare 

som ska ansvara för respektive klass. En 

förändring har inträffat i och med att Claes 

Hammar har valt att avsluta sin anställning i 

Uppsala kommun. Vi söker nu hans efterträdare. 

Det innebär att det blir två nya lärare i blivande 

åk 4 och vem som ska ansvara för vilken klass 

kommer beslutas när rekryteringen är klar. 

 

Skolans elevassistenter/resurser har fördelats 

mellan klasserna enligt nedan. Det är en 

bedömning utifrån dagsläget, förändringar kan 

komma. 

 

Förskoleklass A En ny fritidspedagog 

Förskoleklass B Magnus J 

1A  Nina 

1B  Maria 

2A  Josef 

2B  Magnus E (50%) 

3A  Maggan +  

  Peter/Markus 

3B  Magnus E (50%) 

4A  Åsa E 

 

 

 

 

4B  --- 

Åk 5   Amanda LN 

 

En ny speciallärare, Monica Hellsten, är anställd 

eftersom vår specialpedagog Britt ska flytta 

söderut. Monica, tillsammans med Mia och Eva, 

kommer arbeta med och stötta de elever som är i 

behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. 

 

Nya e-postadresser 

All personal har fått nya e-postadresser eftersom 

kommunen har gått över till Office365. Ordet 

”skola” ska läggas till vilket innebär att adressen 

lyder förnamn.efternamn@skola.uppsala.se 

(Några medarbetare har sedan tidigare en siffra 

tillagd pga fler anställda med samma namn.) 

OBS! Nya mejladresserna gäller ej rektor, 

skoladministratör, skolsköterska, skolpsykolog, 

kurator och logoped. 

 

Buss skolavslutningen 

Den 9/6 går skolbussen hem kl 10.30.  

OBS! Ingen skolbuss på eftermiddagen. 

 

Påminnelse om hemsidan 

Mycket av den information som ni föräldrar 

eftersöker finns på skolans hemsida. Titta där. 

 

Juni/juli/augusti 

9/6 Skolavslutning Disagården, fritids 

öppet som vanligt 

12/6 Fritids stängt 

3/7 – 28/7 Fritids stängt, verksamhet på 

Fredrika Bremerskolan för de som 

har anmält behov 

31/7 Fritids öppnar igen 

18/8 Fritids stängt pga planeringsdag 

21/8 Skolan börjar 

 

 

 

 

 

Vi önskar alla en skön sommar! 

Catarina 

med personal  
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