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Hej! 

Vi har precis fått njuta av diverse uppträdanden i 

skolans årliga talangjakt i idrottshallen. Så 

många duktiga elever vi har! Numera är det så 

många som vill uppträda att vi har fått avsätta 

två förmiddagar till evenemanget. Del 2 av 

talangjakten går av stapeln torsdag 20/4.  

 

 

Vinnare av Bästa 4:an i bordtennis 

Ett riktigt stort grattis till eleverna i åk 4 som 

igår vann Bästa 4:an i vår region!  

 

Klassens lag bestod 

av Klara Schotte, 

Anton Sköld, Maxi 

Jarlstrand och Linnea 

Henriksson.  

Idag firar klassen 

med tårta. 

Vandringspokalen 

ska få en hedrande 

plats på skolan. 

 

 

 

Skolavslutning 9/6 

Årets skolavslutning kommer liksom förra året 

att äga rum utomhus på Disagården med start  

kl 8.30. Alla anhöriga är välkomna att delta. Bra 

om man tar med sig något att sitta på.  

 

 

Fritidsplats för elever med föräldralediga 

eller arbetssökande vårdnadshavare 

Kommunens nya beslut innebär att endast barn 

vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till 

fritidsplats. För föräldralediga och 

arbetssökanden upphör alltså den rätten fr o m 

augusti -17. De elever som redan är inskrivna i 

fritidshemsverksamheten berörs dock inte av 

förändringen, de får gå kvar den tid de behöver 

ha en fritidsplats.  

Man ansöker som vanligt om fritidsplats via 

eBarnUngdom.  

 

 

 

 

Avgiftsfri skola, beslut taget 22/3 

Utbildningsnämnden i Uppsala har fattat ett 

beslut om att Uppsalas skolor ska vara helt 

avgiftsfria. Det här kommer på olika sätt påverka 

oss och de aktiviteter som vi brukar genomföra 

under ett läsår. Beslutet gäller från augusti. Mer 

information kommer. 

 

 

Ny kurator ht -17 

Natalia Nelson börjar som ny kurator hos oss i 

augusti. Hon kommer arbeta 50%. 

 

 

Organisation läsåret 17/18 

I månadsbladet för maj kommer 

läsårsorganisationen delges er föräldrar.  

 

 

Sommarledigheter 

Alla som har en fritidsplats ska lämna in 

sommarlovslappen senast tisdag 18/4 för att vi 

ska hinna planera sommarens bemanning och 

bevilja personalen semester. 

 

 

April/maj 

4/4 + 20/4 Talangjakt 

10/4-13/4 Påsklov 

3/5 Skolråd m temat värdegrundsarbete 

9/5 Fritidshemmens dag 

15/5 Elevråd 

23/5 Kommunens karuselldag 

26/5 Lovdag skolan, fritids öppet 

31/5 Besöksdag för våra nya 6-åringar 

 

 

 

 

 

 

 

önskar 

Catarina  

med personal  
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