
Augustibrev med mer information 
Hej,  
Skolstarten har gått bra, vi har fantastiska elever som sprider glädje i klassrummen och 
ute på skolgården. Det är roligt att se hur de äldre eleverna tar hand om och leker med 
våra nya elever i förskoleklass. Skolans cyklar är mycket populära och används flitigt på 
rasterna av alla barn. Andra uppskattade lekställen är den nymålade bussen, den fick 
äntligen ny färg under sommarlovet. 

Många barn har med sig frukt för att äta på rasten, låt gärna frukten ligga i en låda istället 
för en plastpåse som tyvärr ofta hamnar som skräp på skolgården eller ute på åkrarna. 

Viktigt information kring Covid -19 
Utifrån omvärldsläget fortsätter skolan att följa de riktlinjer som folkhälsomyndigheten 
ger. Utbildningsförvaltningen har informerat samtliga vårdnadshavare i Unikum.  

Om vi känner oss minsta sjuka stannar vi hemma eller är hemma tills vi är symptomfria 
och ytterligare två dagar.  

Vi vill uppmärksamma alla föräldrar att inte gå in i skolans lokaler för att lämna eller 
hämta barn.  

Vid lämning på morgonen sker det utomhus där det finns personal som tar emot och vid 
hämtning på eftermiddagen hämtar ni era barn utomhus. Följ rutinen med att pricka av på 
listorna utomhus. 

Vid de tillfällen som elev behöver hämtas inne säger ni som föräldrar till någon från 
skolans personal som finns på skolgården, de kommer då gå in och hämta eleven.  

När hela fritids är inne, stanna i kapprummet och säg till personal som hämtar eleven.* När 
eleverna behöver hämta saker inne går de in själva alt. en personal följer med och hjälper 
till.  

Vi kommer självklart fortfarande ta emot föräldrar som har möten med skolans personal i 
särskilda ärenden. Vi uppskattar att alla hjälps åt att följa dessa riktlinjer.  

Unikum 
Uppsala kommun har valt att använda UNIKUM för dokumentation kring elevens 
kunskapsutveckling. Du som vårdnadshavare loggar in i UNIKUM via skolans hemsida 
alternativt via https://start.unikum.net/unikum/login.jsp För att kunna logga in behöver 
du BankID. Har du som vårdnadshavare frågor/problem med inloggningen kontaktar du 
skolans expedition. Lärloggen i UNIKUM används som en informationskanal på skolan. I 
Lärloggen skrivs veckobrev, information från fritids etc. Informationsbrev från rektor 
publiceras i UNIKUM.  

Skolväg- avstängd 
Vill uppmärksamma att Regins väg kommer att vara avstängd tisdag 25/8 och onsdag 
26/8, konsekvensen blir att de barn som i vanliga fall går eller cyklar denna väg kommer 
att behöva ta någon av de andra vägarna längre in i område( Tors väg el. Frejs väg) eller 
Vattholmavägen. Tack till Micke som informerade.  

Höstterminen 2020 
3/9 skolfotografering, endast enskilt foto 



25/9- lovdag, fritids har öppet 

26/10-30/10 höstlov, fritids har öppet 

18/12 Julavslutning 

12/1 Vårterminen 2021 börjar 

Vänliga hälsningar 
Helena med personal 
 


