Månadsblad april & maj 2017 - Eriksskolan
Hej!
Nu är vi inne i en period av utvecklingssamtal.
Vi i skolan använder nu UNIKUM för all
dokumentation och kunskapsbedömning
gällande eleverna. Vi använder även UNIKUM
för att publicera klassernas veckobrev,
skolrådsprotokollet och månadsbrev från mig.
För att du som vårdnadshavare ska komma åt
informationen gällande ditt barn måste du
logga in i UNIKUM. När du har loggat in en
första gång får du sedan notiser till din
epostadress när ny information finns i
systemet. Om du som vårdnadshavare har
svårigheter med inloggningen vänligen
kontakta expeditionen, Inger Holmudd, för
hjälp.
Hälsa-på-dag
Nu är skolvalet klart och till hösten hälsar vi
84 nya elever till förskoleklass välkomna hit
till Eriksskolan.
Tisdag 23 maj är det Hälsa-på-dag på skolan.
Då kommer alla våra nya elever på besök och
klasserna hälsar på i sina nya klassrum med
sina pedagoger. De elever som börjar på en
annan skola till hösten hälsar på i sin nya
skola. Gällande tjänstefördelning kommer
information om vilken lärare/fritidspedagog
som ansvarar för vilken klass i början av maj.
Skolinspektionen till Uppsala kommun
Eriksskolan får inte besök av Skolinspektionen
den här gången. Det var endast ett fåtal av
kommunens grundskolor som valdes ut.
Oavsett besök eller inte fortsätter skolan det
systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla
verksamheten.

om vikten av höga förväntningar på eleverna.
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
Skolan och Fritids är stängt för planering:
Måndag 12 juni, måndag 14 augusti och tisdag
15 augusti.
Eriksskolans dag
Torsdag 27 april kl. 16.00–18.00 är det åter
dags för Eriksskolans dag. Program kommer i
slutet av vecka 14.
Lov = Lovlapp
Fundera gärna en extra gång innan ni fyller i
anmälan inför loven. Vi har många barn som är
anmälda men som inte kommer till fritids. Vi
behöver i god tid veta antalet barn för att
kunna planera för rätt förutsättningar; rätt
mängd mat, antal personal och planera
aktiviteter samt en extra vädjan om att
respektera sista datum för anmälan.
Kalendarium april & maj:
10-17/4
Påsklov
27/4
Eriksskolans dag
9/5
Skolråd
17/5
Lovlapp in för sommarfritids
18/5
Eriksvandring
23/5
Hälsa-på-dag
Glad påsk!

Mailadresser
Samtlig personal inom grundskolan i Uppsala
kommun kommer under våren att få nya
mailadresser. Eftersändning till nuvarande
adresser kommer att ske automatiskt.
Eriksskolans personal har nu fått sina nya
mailadresser som alla slutar på
@skola.uppsala.se.
Skolråd
Vårterminens sista skolråd sker tisdag 9/5.
Skolans förstelärare Helena Ramberg pratar då

Hälsningar
Ulrika med personal
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