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Hej! 

Hösten är här och det börjar bli dags för varmare 

kläder och extrakläder. Oavsett väder är vi ute 

mycket, både under skoldagen och under 

fritidstiden, så hjälp ditt barn att hålla sig torr 

och varm. 

 

Föräldramöten onsdag 13/9 

Alla klasser har föräldramöte nästa vecka.  

Förskoleklass – åk 3 får information  

från rektor i matsalen vid olika tidpunkter, 

lärarna styr upp det under mötet.  

Åk 4-5 träffas bara i klassrummet. Rektor 

kommer gå runt i dessa klasser i slutet av mötet. 

 

Följande tider samt lokal gäller: 

 F-1 kl 17.30-19.00 med start i matsalen  

 Åk 2-3 kl 17.30- 19.00 med start i 

klassrummen 

 Åk 4-5 kl 18.30-19.30 i respektive 

klassrum 

 

Studieverkstaden onsdagar 

Vi vill påminna om att alla elever från åk 1 är 

välkomna till studieverkstaden för att öva på 

läxor, arbeta klart med eller fördjupa sig i något 

arbetsområde. Studieverkstaden har öppet mellan 

kl 13.30-15.00. Eleverna anmäler sig senast kl 11 

samma dag, anmälningslappar sitter uppsatta i 

varje klassrum. 

 

Borttappade nycklar 

En hel del borttappade nycklar ligger hos Sara på 

expeditionen. Kanske just ditt barns nyckel finns 

där? 

 

Avgiftsfri skola 

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har 

tagit fram riktlinjer om avgiftsfri skola som 

gäller fr o m augusti 2017. Att skolan ska vara 

avgiftsfri finns sedan lång tid tillbaka reglerat i 

våra styrdokument men skolan tar ibland ut 

öppna eller s k dolda avgifter. Riktlinjerna som 

nu gäller innebär t ex att vi inte får uppmana till 

att elever tar med sig frukt till skolan som äts 

under en gemensam fruktstund. Däremot får de  

 

 

 

elever som vill ta med sig frukt som de får äta 

under rasten. 

Skolan ska också alltid ta med lunchmatsäck vid 

friluftsdagar och andra av skolan organiserade 

utflykter. Lunchmatsäcken får kompletteras med 

egen matsäck men vi får inte begära det.  

Under idrottsdagar ska skolan ha tillräckligt med 

material för utlåning till de elever som inte har 

egna, gäller t ex skridskor och skidor. Det här 

innebär att vi gärna tar emot det som är urvuxet 

och fortfarande fungerande för att bygga upp en 

utlåningsbank på skolan. 

Insamling av pengar från elever till klasskassor 

som sedan används till aktiviteter i 

skolverksamheten får inte förekomma.  

Studieresor som skolan ev anordnar ska vara 

avgiftsfri. I de fall föräldrar ordnar en resa 

betraktas det som en nöjesresa och ska 

organiseras och genomföras utanför skoltid. 

 

September/oktober 

5/9 Elevråd 

8/9 Skolfotografering 

13/9 Föräldramöten 

14/9 Skoljoggen 

29/9 Studiedag, fritids öppet som vanligt 

3/10 Elevråd 

30/10 Studiedag, fritids stängt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsning från  

Catarina med personal 
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