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Hej! 

Hösten är här och eleverna har varit ute mycket i 

det härliga höstvädret.  

 

Personal 

Viktor Sjöström fortsätter som lärare i 5A läsåret 

ut. Rekrytering av resurslärare till åk 4-5 pågår 

samt ytterligare en  medarbetare till fritids under 

eftermiddagstid. 

 

Unikum 

Alla kommunala skolor ska under hösten gå över 

från dokumentationssystemet Edwise till 

Unikum, se särskilt informationsbrev. Följ 

länken för att komma till informationsfilmer mm  

http://support.unikum.net/kom-igang/foraldrar 

Se gärna över vilka kontaktuppgifter du har i 

ebarnungdom eftersom det är därifrån 

uppgifterna hämtas till Unikum. 

 

Fotografering 

Årets skolfotografering gick snabbt och smidigt 

men tyvärr trilskades en kamera. Några elever 

har därför fått fotograferats på nytt.  

 

Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling lå 16-17 

Den aktuella planen mejlas ut till er föräldrar via 

klasslärarna samt läggs på vår hemsida. I planen 

kan ni läsa om hur vi arbetar med ovanstående 

frågor. Ni kan också läsa om förra läsårets 

måluppfyllelse och årets mål inom området. 

 

Utbildning i bussåkning 

UL och kommunen vill utbilda våra elever i 

säker bussåkning vilket vi genast tackade ja till. 

Alla elever kommer den 10/10 få en lektion i 

trafikvett kopplat till bussåkning som personal  

från UL håller i. Lektionen hålls i en buss som 

kommer till skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolråd 
Årets första möte äger rum onsdagen den 12/10 

kl 18.30-20.00. Följande representanter har vi: 

FA Gabriella Seppälä 

2B Tove Västibacken 

3A Catarina Jonneryd 

3B Marcel Gustafsson 

4 Lars Hylander 

Vi ser gärna att fler anmäler sitt intresse. Du är 

varmt välkommen att komma på onsdag även om 

du inte har meddelat det till klassläraren. Varje 

klass kan ha mer än en representant.  

 

Fritids 

Höstlovet närmar sig. Vi behöver veta om ditt 

barn ska vara här eller inte. 

 

Disco som anordnas av föräldraföreningen 

Föräldraföreningen hälsar att höstens skoldisco 

är inplanerat den 18 november i GUSK:s lokal 

(ladan). OBS! Ny lokal. 

F-klasser och åk 1  kl 17.00-18.15 

Åk 2 och åk 3 kl 18.30-20.00 

Åk 4 och åk 5 kl 20.15-21.45 

 

Stängningsdagar på fritids: 

Måndagen den 31/10 

Måndag 9/1 

 

Oktober/november 

10/10 Sista dag anmäla fritids höstlovet 

11/10 Utbildning i bussåkning 

21/10 Sista dag besvara skolenkäten, i 

dagsläget har 22% av föräldrarna 

gjort det 

31/10 Studiedag, fritids stängt 

31/10-4/11 Höstlov, ingen skola 

 

 

Soliga hösthälsningar 

från 

Catarina  

med personal 
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