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Hej! 

Nu är vi inne i period mellan sportlov och 

påsklov då utvecklingssamtalen börjar. Du är 

varmt välkommen till skolan för att prata om hur 

det går för ditt barn. 

(Månadsbladet för januari skickades ut en extra 

gång under förra veckan pga ett fel. Inget 

månadsblad för februari finns.) 

 

 

Beröm till våra elever 

Lite då och då får våra elever beröm av 

busschaufförer och andra medresenärer när vi 

åker linjetrafiken på olika utflykter. Värt att 

lyftas – vi har fantastiska barn på Gamla Uppsala 

skola! Gäller även när vi gör studiebesök och 

liknande. 

 

 

Bussbiljetter 

Priserna för en bussbiljett för elever som vill åka 

med skolbussen hem har höjts till 34 kr. Biljetter 

köps hos Sara på expeditionen. 

 

 

Skolinspektionen till Uppsala kommun 

Gamla Uppsala skola kommer inte få besök av 

Skolinspektionen den här gången. Det var endast 

ett fåtal av kommunens grundskolor som valdes 

ut. Oavsett besök eller inte kommer vi så klart 

fortsätta vårt goda arbete att utveckla skolan och 

undervisningen. 

 

 

Elevenkäter 

I dagarna håller alla elever i åk 1-5 på att besvara 

den årliga elevenkäten om trygghet, trivsel och 

undervisning som går ut till alla skolor i 

kommunen. Senare i vår får vi en 

sammanställning. 

 

 

Rekrytering 

Till hösten kommer vi utöka vår kuratorstjänst 

från 25% till ca 50%. I och med det håller vi nu  

 

 

 

 

på att rekrytera en ny kurator tillsammans med 

Fredrika Bremerskolan. 

 

 

Läsårsdata vårterminen -17 

10/4-13/4 Påsklov 

26/5 Eleverna lediga, fritids öppet  

5/6 Eleverna lediga, fritids öppet 

9/6 Skolavslutning 

12/6-30/6 Fritids öppet 

3/7-28/7 Fritids på Fredrika Bremerskolan 

31/7 Fritids på Gamla Uppsala skola 

öppnar igen 

 

 

Stängningsdagar på fritids 2017 

I år kommer fritids vara stängt måndag 12/6 och 

fredag 18/8 samt måndag 30/10. 

 

 

Mars/april 

6/3 Elevråd 

8/3 Lilla Vasaloppet, stavgång 

15/3 Skolråd 

31/3 Skoldisco, arrangör är 

föräldraföreningen GUSF  

4/4 Talangjakt 

10/4-13/4 Påsklov 
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