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Hej! 

Första vårterminsveckorna har förflutit oerhört 

snabbt och snart är det sportlov. Under de 

senaste veckorna har vi haft en hel del 

sjukfrånvaro i form av influensa och magsjuka. 

Skolan har flera vikarier som vi anlitar vid behov 

och några av dem är kända för eleverna sen 

tidigare vilket skapar trygghet på hela skolan. 

 

 

Studieverkstan 

Allt fler elever väljer att arbeta på 

studieverkstaden på onsdagar kl 13.30-15.00. 

Man kommer när man vill och stannar så länge 

man behöver. Under höstterminen var det i snitt 

66 elever/vecka. Totalt har 170 av skolans 241 

elever i åk 1-5 deltagit någon gång under 

höstterminen. Vi är glada över denna utveckling, 

att vi har en positiv lärandekultur på skolan där 

eleverna tycker att det är roligt att lära sig nya 

saker. 

 

 

Ny personal 

Skolans nya kurator Thomas Nyman Norberg 

finns sedan terminsstarten på plats. Han arbetar 

måndagar, tisdagar och varannan fredag (jämna 

veckor). Du når honom på mejl 

thomas.nyman@uppsala.se el tel: 018-727 58 58. 

 

Sigridur Johannsdotter, kallad Siddy, arbetar 

under vårterminen som skolans egen vikarie. 

Hon hoppar in där det behövs under skoldagen 

och därefter arbetar hon på fritids varje 

eftermiddag. Att i första hand använda henne 

som vikarie underlättar för både elever och 

personal. 

 

 

Beröm till skolans elever 

Skolans elever får ofta beröm när vi åker iväg på 

olika utflykter och besök. Det gäller både på 

bussen och vid besöksdestinationen. Igår var  

åk 2-3 och åkte skridskor och även denna gång 

fick vi beröm av de som anordnar ”Skridskokul”. 

En eloge till våra duktiga elever! 

 

 

 

 

Ny rektor 

Rekrytering av ny rektor pågår och beräknas bli 

klart inom kort. 

 

 

Februari/mars 

8/2 Elevens val åk 4-5 + 

 Skridskor åk 2-3 

9/2 Skridskor åk F-1 

19/2-23/2 Sportlov, fritids öppet 

27/2 Elevråd 

7/3 Skolråd 

27/3  Elevråd 
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