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Hej! 

Hösten är här och vi har snart gjort halva höstterminen. I klasserna arbetar eleverna för fullt. 

Jag ser elever som arbetar tillsammans ute på skolgården för att undersöka gravitation och en 

annan klass som blir experter på någon av Sveriges olika landskap.  

Miljö 

Vi har bekymmer på skolgården med plastpåsar som flyger omkring, det är många av barnens 

mellanmåls påsar som inte hamnar på rätt ställe när mellanmålet är uppätet. Vi vill gärna 

uppmana alla föräldrar att börja lägga frukt och annat mellanmål i en burk som barnen kan ta 

hem och använda igen. 

Personal 

Vår kurator Thomas har gått på föräldraledighet och hans ersättare blir Isabell som börjar 

onsdagen den 24: e oktober. Isabell kommer arbeta 50% på Gamla Uppsala och 50% på 

Fredrika Bremer.  

Amanda kommer att vara tjänstledig from måndagen den 22:a oktober och vi söker en 

ersättare för henne.  

Skolrådet 

Tisdagen den 25/9 kl. 15.30-17.00 träffades skolrådet för första gången det här läsåret. Nästa 

träff blir tisdagen 20/11–18. 

Klassföräldrarna uppmanar alla föräldrar att ta kontakt med dem om det är något som man vill 

ta upp.  

Välkomna att vara med! 

Höstlov och matbeställningar 

Ett förtydligande, inför höstlovet och andra lov beställer vi mat till de barn som ni som 

vårdnadshavare har anmält ska vara här. Vi beställer även mat till dem som ännu inte har 

svarat om de kommer eller ej.  

Vi önskar att du som vårdnadshavare anmäler i god tid om ert barn ska vara här eller 

inte.  

Tyvärr händer det att många, ibland 10–20 barn inte kommer. Barn kan förstås bli sjuka men 

det är inte dem vi menar. Vi vädjar till er föräldrar att tänka till så att den bokade maten inte 

behöver gå till spillo. Vi vill kunna använda våra resurser på ett bra sätt som kommer era barn 

till godo.  
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Övrigt 

När elev är hemma för magsjuka kontakta Sara Franzén på expeditionen. Påminner om att 

barnet ska vara hemma och symtomfri 1-2 dygn.  

Tel 018-727 58 87 

Sara.franzen@uppsala.se  

Det händer att Unikum inte fungerar använd då vår hemsida; 

https://gamlauppsalaskola.uppsala.se/ för att få information. 

 

Oktober/november/december 

2/10 Elevråd 

29/10 Studiedag, fritids stängt 

30/11–2/11  Höstlov, fritids öppet 

14/11  Elevråd 

20/11 Skolråd 

12/12 Lucia, kl. 8.30 alla föräldrar är välkomna 

20/12 Julavslutning, bussar går hem kl. 10.00 

 

 

Rektor Helena Wolrath 

helena.wolrath@uppsala.se tel/mob 018-727 59 90 

www.gamlauppsalaskola.uppsala.se 

 

 

 

Hälsningar från  

Helena med personal 
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