
Hej! 

Varmt välkomna till ett nytt och spännande läsår måndagen den 20/8 kl. 8.10. Efter en lång 

sommar ser vi fram emot att få arbeta med ditt barn. 

 

Expeditionen 

Skolans administratör Sara Franzén kan hjälpa till med diverse praktiska frågor och du når 

henne på tel: 018-727 58 87 el 072-222 87 89. Mejladress: sara.franzen@uppsala.se 

Oftast är expeditionen bemannad mellan  

kl 7-15. 

Christer är vår allt i allo som håller skolan snygg. 

 

Skolans elevhälsoteam 

Skolsköterskan Eva-Lena Sagbrant finns på skolan måndagar, tisdagar, torsdagar och 

fredagar, tel: 018-727 58 86. 

Skolpsykologen Margareta Stangendahl arbetar hos oss på måndagar, tel: 018-727 51 15. 

 

Ansvarig lärare för respektive klass 

FA Filippa och Linn 

FB Adeleh och Martina 

1A Emelie 

1B  Charlotte 

2A Lisa E 

2B Lisa L-N 

3A Åsa M 

3B Cissi 

4A Anette 

4B Lotta  

5A Stefan 

5B Tom 

FBK Huseyin 

 

Övriga lärare 

Idrott Fredrik 

Musik Åsa F 

Träslöjd Nicole 

Syslöjd Linda 

Speciallärare/ 

resurslärare Annika + Mia + Eva 

 

 

 

Fritids A-spåret, personal 

Amanda 

Anna 

Linda 

Maggan 

Magnus E 

Magnus J 

Samt Filippa och Linn, lärare i FA. 
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Fritids B-spåret, personal 

Anette F 

Maria 

Nina 

Peter 

Sebastian 

Ulrika 

Samt Adeleh och Martina, lärare i FB. 

 

Fritids 

Vi öppnar och stänger fritids på B-spåret. 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsidan 

Vi försöker hela tiden uppdatera skolans hemsida med aktuell information. Du kan hitta svar 

på många av dina frågor där samt skriva ut diverse blanketter mm. 

 

Frånvaro – Skola24 

Ring och sjukanmäl ditt barn på  

tel. 0515-777 601 senast kl. 8.10. 

Du kan också använda mobilappen men då behöver du ansöka om ett användarkonto. Blankett 

finns på hemsidan via länken 

Användarkonto Skola24.   

 

 

Information via Unikums mejladresser 

För att kunna ta del av information från skolan behöver alla föräldrar se till att de har en 

aktuell e-postadress i ebarnungdom. Du måste dessutom logga in en gång i Unikum för att 

aktivera dig för att få informationen via mejl. All information ligger dessutom kvar i bloggen 

på Unikum vilket gör att det är lätt att gå tillbaka och hitta tidigare informationsbrev. Länk till 

Unikum finns på hemsidan. 

 

Specialkost 

Alla elever, såväl gamla som nya, med någon form av födoämnesallergi måste fylla i 

blanketten som alla elever får hem första skoldagen. Blanketten lämnas sen till expeditionen. 

Alla nya elever ska dessutom lämna in ett läkarintyg. 

 

Skolråd 

Det här läsåret kommer skolan ha det första skolrådet torsdag den 25:e september kl. 15.30-

17.00. Jag hälsar alla välkomna som är intresserade av att vara med. 

 

Föräldramöte  

Alla klasser kommer ha föräldramöte onsdagen den 12:e september.  Vi återkommer med mer 

info om  
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upplägg och tider. För de föräldrar och vårdnadshavare som inte har möjlighet att vara med 

kommer klasslärarna ge information om vad som tagits upp på mötet.  

 

Fotografering 

Eleverna kommer att fotograferas torsdagen den 6/9. Porträttfoton tas vilka även kommer 

användas till en fotokatalog. Fotograferna kommer också ta vissa mingelbilder ute på 

skolgården. 

 

 

Läsårsdata 

Höstterminen 2018: 20 augusti – 20 december 

Lovdagar för eleverna: 

Fredag 28 september 

Måndag 29 oktober – fredag 2 november 

 

Vårterminen 2019: 8 januari – 12 juni 

Lovdagar för eleverna: 

Sportlov måndag 18 februari – fredag 22 februari 

Påsklov måndag 15 april – måndag 22 april 

Torsdag 30 maj 

Torsdag 6 juni 

Fredag 7 juni  

 

 

Stängningsdagar på fritids: 

2 dagar/termin stänger fritids pga gemensamma planerings- och fortbildningsdagar. Dessa 

infaller: 

Fredag 17 augusti 

Måndag 29 oktober 

Måndag 7 januari 

Fredag 14 juni 

 

Augusti/september 

17/8 Fritids stängt pga planeringsdag 

20/8 Skolan börjar 

6/9 Skolfotografering 

12/9 Föräldramöten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarhälsningar från 

Helena 

med personal  

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCnp-4-M7VAhXLWBQKHU0EDIoQjRwIBw&url=http://se.freeimages.com/premium/summer-children-going-to-swimming-cartoon-illustration-1612299&psig=AFQjCNFFv5iClFgbIqkYeJz7mH3RuVhfZQ&ust=1502532640089665

