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Hej! 

Vintern är här och många barn är glada över den 

snö som nu kommer. Varma kläder och ombyten 

behövs. 

 

Personal 

Vi hälsar Malin Frisell och Julia Kullberg 

välkomna till fritids. De arbetar eftermiddagar 

fram till jul. 

 

 

Utvecklingssamtal 

Nu är det dags för höstens utvecklingssamtal i åk 

1-5. Dokumentationen av dessa kommer vi som 

tidigare har meddelats att göra i Unikum. 

 

 

”Take over day” på Gamla Uppsala museum 

Eleverna i åk 3 kommer lördagen den 19 

november kl 10-18 ta över Gamla Uppsala 

museum. Under flera veckor har de arbetat med 

förberedelser och hälsar nu alla elever och 

föräldrar hjärtligt välkomna.  

 

 

Tillsyn på morgonen 

Vi vill informera er om att det finns vuxna ute på 

skolgården från kl 7.45 varje dag. Det är viktigt 

att du som förälder känner till detta om ditt barn 

inte har morgonfritids och kommer tidigare än så 

till skolan. 

 

 

Ersätta borttappade/förstörda läromedel 

Vi lär eleverna att vara rädda om våra saker och 

när en elev t ex tappar bort eller medvetet förstör 

en lärobok eller annat skolmaterial kan vi begära 

ersättning för detta. Ha gärna ett samtal med ditt 

barn i förebyggande syfte. 

 

 

Medicinera under skoltid 

Om ditt barn behöver få medicin under skoltid 

måste ni fylla i en blankett som skolan har där 

det framgår att du som vårdnadshavare lämnar  

 

 

 

 

över ansvaret till berörd skolpersonal. Kontakta 

skolan för att få blanketten. 

 

 

Luciafirande och julavslutning 

Lucia och julavslutningen firas i Gamla Uppsala 

kyrka. Enligt tradition är det åk 5 som går Lucia  

för skolans elever och personal. Föräldrar till 

eleverna i åk 5 är välkomna. 

Vid julavslutningen är föräldrar med barn i 

förskoleklassen samt åk 5 välkomna. Trots denna 

begränsning blir det trångt i kyrkan. Var vänlig 

och respektera vårt beslut. 

 

 

Nya skolrådsrepresentanter 

Ytterligare två föräldrar har anmält sitt intresse 

att delta i skolrådet. Gruppen består nu av: 

FA Gabriella Seppälä 

1A Eleonor Grenholm 

2A Peter Hagström 

2B Tove Västibacken 

3A Catarina Jonneryd 

3B Marcel Gustafsson 

4 Lars Hylander 

 

 

November/december 

14/11 Elevråd 

19/11 Åk 3 tar över Gamla Uppsala 

museum 

25/11 Adventsfirande på skolan 

7/12 Skolråd 

12/12 Elevråd 

13/12 Luciafirande 

21/12 Julavslutning 

 

 

 

           Hälsningar  

       från 

       Catarina  

       med personal 
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