
 
 

Månadsblad november 2017 - Gamla Uppsala skola 

Rektor Catarina Eriksson 

catarina.eriksson@uppsala.se        tel/mob 018-727 59 90 

www.gamlauppsalaskola.uppsala.se 

 

 

Hej! 

Här kommer ett något sent månadsblad för 

november månad.  

 

Luciafirande 13/12 

Enligt tradition kommer åk 5 tillsammans med 

musikläraren Åsa hålla i luciafirandet i kyrkan  

kl 8.30. Eftersom kyrkan nästan fylls av skolans 

elever och personal är det endast föräldrar till  

åk 5 som får närvara. 

 

Julavslutning 21/12 

Julavslutningen hålls som vanligt i kyrkan    

kl 8.30. Föräldrar med barn i förskoleklass samt i 

åk 5 är välkomna att dela denna upplevelse med 

oss. Övriga föräldrar är välkomna när det så 

småningom blir dags för sommaravslutning 

utomhus vid Disagården  

Skolbuss går hem kl 10.00. Fram till dess är 

bussbarnen kvar på skolan tillsammans med 

fritids. 

Var vänlig att respektera vårt beslut om 

föräldramedverkan vid Lucia och julavslutningen 

då kyrkan inte rymmer fler. 

 

Adressfoldrarna från fotofirman 

Vi har fått en del synpunkter på adressboken från 

fotofirman som nyligen har delats ut i all klasser. 

Telefonnummer tas från systemet E-barnungdom 

när klasslistor upprättas. Har man inget 

telefonnummer registrerat där blir raden tom på 

klasslistan. Lägg in rätt kontaktuppgifter i 

systemet så underlättar det för oss alla. 

 

Rätt kontaktuppgifter E-barnungdom?! 

Det är viktigt för oss att alla kontaktuppgifter 

stämmer i E-barnungdom, uppgifterna ligger till 

grund för bla klasslistor och Unikum. 

Så här ändrar du kontaktuppgifter i E-

barnungdom: 

 

Min sida 

Mina uppgifter  – Här ser ni vad det står för 

kontaktuppgifter till er. 

Klicka på Ändra uppgifter, förtryckta uppgifter 

kan inte ändras de hämtas från folkbokföringen. 

Klicka på Bekräfta. 

 

 

 

Här kan du ändra telenummer och e-postadress 

om något är fel.  

 

Om du ändrar Telefon (hem) är det viktigt att du 

bockar i Uppdatera Telefon (hem) för de barn 

som har samma adress som jag, om du vill att det 

ska ändras. (Numret som står högst upp under 

Telefon är numret som kommer på klasslistan.)    

Klicka på Bekräfta. 

Varje gång du byter telefonnummer eller 

mailadress är det viktigt att du ändrar i  

E-barnungdom. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 

Den nya sk ”likabehandlingsplanen” är nu 

upprättad med utvärdering av förra årets plan 

samt nya mål för ett år framåt. Planen läggs ut på 

Unikum samt skolans hemsida. Planen bearbetas 

med eleverna på olika sätt under läsåret. 

 

Ingen försäljning av bussbiljetter 

Från och med vårterminen kommer vi sluta att 

sälja bussbiljetter till de elever som vill åka hem  

med en kompis som har skolskjuts. De biljetter 

som vi brukar sälja upphör att existera. Som  

förälder behöver man istället privat skaffa ett 

laddat reskassekort som barnet sen får använda 

på skolbussen. 

 

 

December 

1/12 Adventsfirande 

12/12 Elevråd 

13/12 Luciafirande i kyrkan 

21/12 Julavslutning i kyrkan 

 

 

 

 

 

 

Hälsning från 

Catarina med personal 

mailto:catarina.eriksson@uppsala.se

