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 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

Hej!

Vi i skolan arbetar för att genomföra 

gemensamma aktiviteter för hela skolan 

under läsåret. Under oktober och november 

har vi hunnit med två aktiviteter. Fredag 

23:e oktober firade vi FN-dagen på skolan. 

Alla klasser samlades för gemensam sång 

under ledning av Monica Alm 

(musiklärare). Eleverna hade gjort fina 

flaggor till samlingen. Torsdag 12:e 

november uppmärksammade vi 

barnboksveckan. Alla elever gick en 

tipspromenad med olika frågor kring olika 

barnböcker. De gemensamma aktiviteterna 

är viktiga i vårt arbete för att öka 

tryggheten för alla elever och att eleverna 

och personalen ska känna varandra.  

 
Idrotten 

Nu har Fredrik kommit igång med 

utomhusundervisningen. Eleverna arbetar 

med olika stationer och lekar och det 

fungerar väl. Vi väntar och hoppas på att 

det blir kallt så att vi får till en isbana. 

Vecka 50 åker alla elever i åk 1-4 till 

Fyrisfjädern och spelar badminton. 

Abonnerade bussar skjutsar och hämtar 

eleverna vid skolan.  

 

Skolvalet 

Sedan tidigare har information gått ut om 

att eleverna i åk 3 och åk 4 ska in i 

skolvalet till hösten 2016. Observera att  

skolvalsperioden börjar 15 januari och 

pågår fram till 31 januari. Mer information 

om skolvalet hittar ni här: 

uppsala.se/skola-och-

forskola/grundskola/skolval/  

Jag och Torbjörn Kättström, rektor för 

Tiundaskolan, kommer att finnas på plats 

för frågor och funderingar kring skolvalet, 

torsdag 10 december kl. 14.00–16.00 i 

Stora skolans personalrum.  

 

Lågstadiesatsningen 

Under senare delen av hösten har skolan 

haft två tjänster ute; en speciallärartjänst 

samt en resurslärare/speciallärartjänst. Då 

söktrycket på dessa behörigheter just nu är 

högt i Uppsala kommun kommer jag 

behöva gå ut med dessa tjänster igen. Detta 

kommer att ske efter nyår. 

 

Skolsköterska 

Charlotta Wigenius är sjukskriven/ 

föräldraledig. Jag har anställt en vikare för 

Charlotta, Annelie Lunden. Annelie 

kommer direkt från barnakuten på 

Akademiska och börjar här hos oss i 

februari. Fram till dess kommer Annelie att 

finns på skolan ca en dag i veckan. 

 

Lucia 

Fredag 11 december firar vi Lucia här på 

skolan. Traditionsenligt är det åk 4 som 

ansvarar för firandet. I år sker firandet 

utomhus. 

 

Julavslutningen 

Avslutningen sker utomhus måndag 21 

december, barnen samlas kl. 07.45 med 

sina klasser och avslutningen börjar 

kl. 08.00. 

 

Skola24 – Frånvaro 

Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje 

dag eleven är frånvarande.  

Ring tel: 0515-777 601 senast kl. 08.00. 

  

December 

2/12 Lovlapp in för jullovet  

11/12 Lucia 

21/12 Skolavslutning 

11/1- 16  Terminsstart VT-16 

 

Jag vill passa på att tacka för terminens 

goda samarbete och önska alla elever och 

vårdnadshavare en riktigt  

 

God Jul och Ett Gott Nytt År.  
 

Ulrika med personal 


