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Hej! 

Vi har haft en lugn och fin terminsstart efter 

jullovet. Det verkar som om vi än så länge har 

klarat oss från några större influensa- eller 

magsjukeutbrott. Tänk lite extra på handhygien 

och håll ditt barn hemma till dess att smittorisken 

är över. 

 

Skolinspektionsenkäten 

 I höstas fick ni föräldrar besvara en enkät från 

Skolinspektionen. Det gjorde även lärarna samt 

eleverna i åk 5. Resultaten är nu offentliga och 

nås via Skolverkets sida Siris som är en databas 

för kvalitet och resultat i skolan, 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.search

Form 

Dessa enkäter görs vart fjärde år och är en del i 

underlaget som hjälper Skolinspektionen att 

välja ut vilka skolor som ska bli granskade. 

Andra underlag är t ex antalet anmälning till 

Skolinspektionen om missförhållanden och 

kränkningar samt utfallet av tidigare 

inspektioner. 

Gamla Uppsala skolas enkätresultat var mycket 

goda och till stor del rådde samstämmighet 

mellan de olika grupperna. Skolan låg över 

kommunsnittet på i stort sett samtliga områden. 

 

Ny personal 

Skolan har anställt en ny logoped, Nina 

Nylander. Hon arbetar hos oss på onsdagar. 

Eva Sjöling arbetar som resurslärare i åk 4-5 på 

tisdagar och onsdagar under vårterminen. 

 

Unikum och veckobrev samt annan info 

Som ni redan vet via info från klasslärarna sker 

nu en stor del av skolans kommunikation till er 

via Unikum, men ni får även meddelandet via 

mejl under förutsättning att ni har rätt e-

postadress i ebarnungdom. Systemen är 

sammanlänkade och det är därför ni behöver gå 

in och ändra i ebarnungdom. 

 

Lås på elevskåp 

Det är endast eleverna i åk 4-5 som får ta med 

sig egna lås till skolans elevskåp.  

 

 

Samtal med lärare 

En del av er föräldrar vill gärna prata med en 

lärare på morgonen när ni lämnar barnet. De 

flesta lärare har svårt att hinna med detta och  

därför ber vi er att boka en mötestid, telefontid 

eller mejla om det inte handlar om ett akut 

ärende. Det blir bättre förutsättningar för ett bra 

samtal. 

 

Lämna barnet utomhus på morgonen 

Vi vill att alla elever ska lära sig att ta ansvar för 

sina saker och därför vill vi att ni föräldrar 

lämnar ert barn ute på skolgården på morgonen. 

Gå alltså inte in med väskor eller andra saker till 

barnets skåp.  

 

Ansökan om skolskjuts, info från 

Antagningsenheten 

”Om du har särskilda skäl, som till exempel: 

växelvis boende, funktionshinder eller en särskilt 

svår trafiksituation längs din skolväg, kan du 

ansöka om skolskjuts. Det kan vara linjetrafik, 

taxi eller specialfordon. Ansökan gäller för ett 

läsår i taget. Ansökan för läsår 2017/2018 ska 

vara Antagningsenheten Skolskjuts tillhanda 

senast 31 Mars 2017. 

Mer information samt ansökan finner du på  

Uppsala Kommuns hemsida, www.uppsala.se -

Grundskola - Resa till och från skolan” 

 

Januari/februari 

30/1 Elevråd 

31/1 Skolvalet avslutas 

3/2 Skridskokul förskoleklass + åk 1 

8/2 Lilla Vasaloppet om vädret tillåter 

14/2 Allsångskonsert UKK för åk 1 

17/2 Skridskokul för åk 2-3 

20/2-24/2 Sportlov, fritids öppet som vanligt 
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