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 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

Hej! 

Sportlov och Påsklov är nu passerade. Här på 
skolan skedde olika aktiviteter under loven, 
bl.a. grillades det korv och några klasser var på 
utflykt till Allis aktivitetscentrum. 
 

 
 
Hälsa-på-dag 

Nu är skolvalet klart och till hösten hälsar vi 
80 nya elever till förskoleklass välkomna hit 
till Eriksskolan.  
Tisdag 22 maj är det Hälsa-på-dag på skolan. 
Då kommer alla våra nya elever på besök och 
blivande åk 1 hälsar på i sina nya klassrum 
med sina nya pedagoger. Elever i nuvarande åk 
3 hälsar på i sina nya skolor.   
Nedan följer vilka pedagoger som ansvarar för 
vilka klasser läsåret 2018–2019.  
 
FC: Ulrica Wahlberg, Eva Svedner 
FD: Pernilla Andersson, Ingrid Lundqvist 
FE: Lena Lindholm, Malin Backman 
1C: Pernilla Ahlin, Amanda Pousette  
1D: Michaela Johansson, Annette Lernskog 
Öhman  
1E: Rose-Marie Wåhlin, Yvonne Engblom  
2C: Helena Ramberg, Carin Andersson 
2D: Åsa Dalström, Marie Andersson 
2E: Ann-Sofie Danell Karlberg, Helena Hult 
3C: Bengt Stenberg, Jennie Sandberg  
3D: Marie Palestro, Kerstin Ringhorn  
3E: Sandra Billström, Anna-Karin Johansson  
 
Planeringsdagar 2018 

Skolan och Fritids är stängt för planering 
14&15 juni samt 13&14 augusti.  
 
 

 

 

Skolråd 

Vårterminens sista skolråd sker tisdag 8 maj. 
Vi träffas i Stora skolans personalrum 
kl.18.30–19.30. Välkomna! 
 

Eriksskolans dag  

Torsdag 26 april är det åter igen dags för 
Eriksskolans dag då ni vårdnadshavare har 
möjlighet att komma till skolan för att ta del av 
elevernas arbeten. En separat inbjudan kommer 
inom kort. Jag vill dock göra er 
uppmärksamma på att vi i år inte kommer att 
möjliggöra korvgrillning utifrån besluten kring 
kostnadsfri och likvärdig skola.  
 
Fritidsverksamheten 

För att underlätta skolans arbete med planering 
av aktiviteter under fritidstid önskar vi att ni 
vårdnadshavare anmäler ert barns närvaro för 
en hel vecka. Listor finns uppsatta i samtliga 
entréer där ni vårdnadshavare kan anmäla 
närvaron. Självklart går det även bra att 
meddela närvaron via andra 
kommunikationskanaler som e-post och 
”lappar”.  
OBS! Påminner om vikten av att eleverna 
under morgonfritids är ute till kl.08.15. All 
ansvarig personal är ute och har inte möjlighet 
att se över elever som vistas inomhus.    
 
Kalendarium april, maj & juni: 

26/4 Eriksskolans dag 
27/4 Lovlapp in för sommarfritids 
8/5 Skolråd 
18/5 Eriksvandring 
22/5 Hälsa-på-dag 
8/6 Elevrådets dag 
12/6 Skolavslutning  
 

 
 

Hälsningar  
Ulrika med personal 
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