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Hej!
Här i skolan saknar vi vintern! Skolan har
investerat i skridskois även i år. Dessvärre
har vi haft svårt att få till isen då det inte
har varit tillräckligt kallt. Vi får hoppas på
att det blir kallare så vi får användning för
isen. Skicka gärna med barnen hjälm med
visir och halsskydd – obs, detta är inget
krav!
Skolvalet
Eleverna i åk 3 har nu gjort sitt skolval
inför åk 4. Många av eleverna och även ni
vårdnadshavare har haft funderingar kring
hur klassindelningarna sker till åk 4. För de
elever som söker till Tiundaskolan gäller
följande; Tiundaskolan ansvarar för de nya
klasserna till åk 4. När listorna kommer
från Antagningsenheten kommer
Tiundaskolan från dessa att skapa blandade
klasser från de olika skolorna i närområdet.
I den processen kommer Tiundaskolan att
ta hjälp av de skolor och lärare där
eleverna går idag. Hänsyn kommer att tas
till personliga förhållanden och till hur
barnen idag arbetar i grupp.
Ledighet under läsåret
Under de senaste åren har det blivit allt
vanligare att föräldrar begär ledighet för
sina barn under terminstid. Det kan därför
vara skäl att påminna om de regler som
gäller. I Skollagen 7 kap 18 § är denna
fråga reglerad: ” En elev får beviljas
kortare ledighet för enskild angelägenhet.
Om det finns synnerliga skäl får längre
ledighet beviljas. Rektor beslutar om
ledighet”. Klasslärare har rätt att bevilja
ledighet högst två dagar per termin.
Förordningen innebär möjlighet till
ledighet, inte automatiskt rätt till ledighet. I
varje enskilt fall bör förfrågan göras i god
tid. Begäran om ledighet görs alltid
skriftligen på speciell blankett som finns
på skolans hemsida. Båda vårdnadshavarna
ska skriva under ledighetsansökan.

Gällande elever i åk 3: Ledighet under
nationella provperioden beviljas ej!
Nationella prov genomförs i årskurs 3
veckorna 11-20.
Partnerskolor
Lärarutbildningen på Uppsala universitet
och utbildningsförvaltningen i Uppsala
kommun ingår i ett tvåårigt samarbete
avseende partnerskolor. Samtliga
skolformer medverkar genom Luthagens
förskolor, grundskolorna Eriksskolan,
Sverkerskolan och Tiundaskolan, samt
gymnasiet Fyrisskolan. Samarbetet syftar
till att skapa kontinuitet för både
lärarstudenter, lärare och elever. Detta
genom att möjliggöra mer tid i klassrum för
studenterna, utöver verksamhetsförlagd
utbildning, och inte minst genom ett
evidensbaserat och forskningsrelaterat
arbetssätt. Projektet invigdes tisdag 17
januari och Eriksskolans skolkör var
inbjudna att delta. Kören gjorde ett
fantastiskt framträdande i Blåsenhus där
bl.a. Birgitta Petterson, utbildningsdirektör,
och Carolin Hoffstedt, ordförande för
utbildningsnämnden, fanns med i publiken.
Personalförändringar
Erika Hammarberg, lärare i 2E, slutar på
Eriksskolan efter sportlovet. Pernilla Ahlin
som har arbetat länge som lärare på skolan
blir nu klasslärare för 2E.
Skolan välkomnar Anna Lena Axman,
förskollärare, och Olivia Palmlöv,
resursperson, som arbetar på skolan under
vårterminen.
Mailadresser
Samtlig personal inom grundskolan i
Uppsala kommun kommer under våren att
få nya mailadresser. Eftersändning till
nuvarande adresser kommer att ske
automatiskt.
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Skolgården
Jag vill göra er alla uppmärksamma på att
skolgården inte är en offentlig plats då
skolans verksamhet pågår. Skolgården blir
en offentlig plats när verksamheten stänger
dvs. kl. 17.40. Detta är viktigt för oss alla
att vara medvetna om då vi har en
fantastisk skolgård vars gränser kan vara
svåra för utomstående att känna till.
Samtlig personal på skolan är mycket
uppmärksamma på obehöriga personer
som passerar på skolgården.

Kalendarium februari & mars:
1/2
Sista dag lovlapp Sportlov
7/2
Skolråd 18.30
17/2
Vinterdag
20/2-24/2
Sportlov
11/3
Scifest - Fyrishov
20/3
Skolråd 18.30
22/3
Sista dag lovlapp Påsk

Scifest
Lördag 11 mars är det dags för Scifest,
Uppsala Vetenskapsfestival för barn.
Festivalen är på Fyrishov och Helena
Ramberg, förstelärare på Eriksskolan, är
med och ordnar. Besök gärna festivalen
tillsammans med ditt barn! Här kan du läsa
mer: http://www.scifest.uu.se/
Skolråd
Vårterminens skolråd sker följande datum:
7/2, 20/3, 9/5. Vi träffas i Stora skolans
personalrum kl.18.30–19.30. Välkomna!
Skola24 – Frånvaro
Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje
dag eleven är frånvarande.
Ring tel: 0515-777 601 senast kl. 08.00.
Planeringsdagar 2017
Informerar redan nu om de dagar som
skolan och fritids är stängt för planering:
Måndag 12 juni, måndag 14 augusti och
tisdag 15 augusti.

Hälsningar
Ulrika med personal
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