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Hej! 

Välkomna tillbaka till skolan! Efter ett långt 

sommarlov är vi i skolan redo för ett nytt och 

spännande läsår tillsammans med era barn. Vi 

fortsätter att arbeta mot vår vision ”Alla elever 

ska lyckas”.  

Under läsåret arbetar vi med 

utvecklingsområdet Utmanande och 

inkluderande undervisning. Arbetet påbörjades 

för samtliga medarbetare under 

planeringsdagarna i augusti.  

 

Resultat förra terminen 

I juni kom återigen de glädjande resultaten för 

skolan gällande kunskaper och SKL:s mjuka 

indikatorer. Skolan och era barn fortsätter att 

göra goda resultat. I nationella proven för åk 3 

är 92 % av eleverna godkända i alla delprov i 

både svenska och matematik. I SKL:s mjuka 

indikatorer ökade skolans resultat i samtliga 

frågor gällande skola och i 14 av 16 frågor 

gällande fritidshemmet.   

 

Ny personal 

Inför läsårsstart hälsar vi nya medarbetare 

välkomna till skolan och några medarbetare 

önskar vi lycka till i sina nya uppdrag på andra 

skolor. Ni har säkert i media kunna följa 

debatten kring lärarbristen som råder i landet. 

Därför är jag extra glad över att kunna meddela 

att vi har lyckats anställa behöriga pedagoger i 

alla avslutade rekryteringsärenden. En 

rekrytering till fritids är fortfarande pågående 

samt rekrytering av textillärare.  

Nya pedagoger är:   

Bengt Stenberg, lärare i klass 2C, börjar 9 

oktober.  

Carin Andersson, fritidspedagog i 1C, börjar 

21 september.  

Lena Lindholm, förskollärare FE, börjar 12 

september. 

Malin Backman, förskollärare FE, börjar 13 

september.  

Rekrytering av fritidspedagog till 1E är 

pågående.  

Medarbetare som slutar är: 

Kerstin Roshed, lärare 2C, slutar 14 september. 

Anna Lundberg, fritidspedagog 1C, slutar 7 

september. 

Anna Hårdén, fritidspedagog 1E, slutar 28 

september.  

Sigrid Olason, textillärare, är sjukskriven samt 

föräldraledig under hela detta läsår.  

Lena Haglund, förskollärare FE, har slutat. 

Elisabeth Vaadre, förskollärare FE, har slutat. 

Övergångsperioden löser vi med vikarier.  

 

Ordningsregler, värdegrund och övrigt 

Ordningsreglerna, värdegrunden och en hel del 

annan information skickades hem vid skolstart. 

Ägna en stund att tillsammans med ditt barn 

läsa igenom samtliga dokument.  

 

Trafik 

Sverkerskolans elever är fortsatt evakuerade 

till Hildur Ottelinskolan. Detta gör att vi alla 

behöver fortsätta att hjälpas åt med att 

tänka oss för i trafiken och hålla 

hastighetsbegränsningen utanför skolorna,  

både vid Eriksskolan och vid Hildur 

Ottelinskolan. Framförallt på morgonen är det 

trångt och rörigt. Det bästa är att cykla eller gå 

till skolan. Tar ni bilen tänk på att parkera i 

närområdet och gå den sista biten till skolan.  

 

UNIKUM  

Uppsala kommuns samtliga grundskolor 

använder sig av UNIKUM för dokumentation 

och bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling. UNIKUM används även 

som en information/kommunikationskanal 

mellan skola och hem. För att kunna ta del av 

informationen som finns i UNIKUM behöver 

ni vårdnadshavare se till att ha uppdaterade 

kontaktuppgifter, e-postadresser, i 

ebarnungdom. Ni behöver även logga in en 

gång i UNIKUM för att aktivera ert konto för 

att få ta del av informationen. Enklast är att 

logga in med mobilt bankid. Länk till 

UNIKUM finns på skolans hemsida. 

  

Fotografering  

Tisdag och onsdag i vecka 35 är det dags för 

fotografering. Även i år är det fotoföretaget 

Collage som sköter fotograferingen.  

 

Allergi 

Vi vill göra er alla uppmärksamma på att vi har 

nötförbud i skolans samtliga lokaler och vid 

utflykter.  
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Skolråd 

Vid läsårets första föräldramöte väljs 

klassrepresentanter till skolrådet. Rådet är ett 

viktigt forum för att öka delaktigheten för Er 

föräldrar. Syftet är att skapa goda relationer 

mellan skolan och hemmet med fokus på en 

trygg skola där alla elever ska lyckas och 

trivas. Skolrådet diskuterar skolrelaterade 

frågor som ordningsregler, elevernas skolmiljö, 

organisation, skolutveckling och ekonomi. 

Varje klass behöver en eller flera 

representanter. Protokollen från skolrådet läggs 

ut på skolans hemsida och publiceras i 

UNIKUM. Läsårets första skolråd sker tisdag 

26 september kl. 18.30–19.30 i Stora skolans 

personalrum.  

 

Skola24 – Frånvaro 

Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje dag 

som eleven är frånvarande.  

Ring tel. 0515-777 601 senast kl. 07.45 för att 

vara säker på att vi i skolan får informationen i 

rätt tid.  

 

Augusti och september 

29-30/8 Fotografering för eleverna  

4/9 Lekar i Kompisgrupperna  

11/9  Eriksjoggen 

13/9 Föräldramöte åk 2 

17/9 Stabbydagen 

18/9 Föräldramöte åk 3 

20/9 Föräldramöte F-klasserna 

21/9 Föräldramöte åk 1 

26/9 Skolråd 

29/9 Lovdag för eleverna, Fritids 

öppet 

 

 

Månadsbrevet kommer en gång varannan 

månad och innehåller information till Er 

vårdnadshavare med barn på Eriksskolan. 

Brevet publiceras via UNIKUM och finns även 

på skolans hemsida.  

 

       

     Hälsningar      

 

Ulrika med personal 


