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Hej!
Tänk att vår fina skola har fyllt 90 år!
Vecka 45 firade vi 90-års jubileum här på
skolan. Veckan var fylld med aktiviteter
som gammeldags skoldag och
födelsedagskalas med ballongsläpp och
tårta.
I värdegrundsarbetet arbetar vi just nu med
strålen kring att vi tillsammans skapar en
trivsam arbetsmiljö, det gäller både den
fysiska och psykiska miljön. Fortsätter vi
det goda arbetet tillsammans håller
förhoppningsvis skolan i flera år till!
Skolval – åk 3
Jag vill göra alla vårdnadshavare med barn
i åk 3 uppmärksamma på att Skolvalet
öppnar i januari. Under skolvalsperioden
söker ni en ny skola för ert barn till åk 4.
Skovalet är öppet 11 till 31 januari. Har ni
frågor eller funderingar kring skolvalet
kontakta gärna antagningsenheten eller gå
in och läs på www.uppsala.se/skolval
Isbana
Även till denna vinter är spolning av
isbanan beställd. Hoppas att det blir vinter
och minusgrader så vi snart har banan på
plats.
Skolenkäten
Stort tack till er alla som har svarat på
Skolenkäten. Den hjälper oss i vårt arbete i
fortsatt utveckling av skolan, här hittar du
resultatet:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?d
ocID=559956

Snilleblixtarna
Åk 3 arbetar med Snilleblixtarna. Syftet
med Snilleblixtarna är i första hand att
stimulera barns intresse för
teknik, naturvetenskap, uppfinningar och
entreprenörskap på ett roligt och
inspirerande sätt. Snilleblixtkonceptet
vänder sig i första hand till
pedagoger/lärare, som arbetar i förskola
och skola upp t.o.m. årskurs fem. Det är en
arbetsmodell som stimulerar elevernas
nyfikenhet, lust att lära och förmåga att
kritiskt reflektera, men också att skapa nytt
och agera på olika sätt. Allt enligt uppsatta
mål i Lgr11. http://www.snilleblixtarna.se/
Fredag 18 november hade vi besök av
Bjarne Wester som är ordförande i Uppsala
Idé och Uppfinnarförening som tog del av
elevernas olika uppfinningar.
UNIKUM
All dokumentation kring elevernas
kunskapsutveckling sker nu i UNIKUM.
Här kan ni vårdnadshavare följa era barns
utveckling mot målen. Ni loggar in med
hjälp av e-legitimation och
inloggningssidan hittar ni på skolans
hemsida.
Lucia
Tisdag 13 december firar vi Lucia här på
skolan. Traditionsenligt är det åk 3 som
ansvarar för firandet. I år sker firandet
utomhus.
Julavslutningen
Avslutningen sker utomhus onsdag 21
december, barnen samlas kl. 07.45 med
sina klasser och avslutningen börjar
kl. 08.00.
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Läxklubb
Skolan har nu kommit igång med
Läxklubb på onsdagar och torsdagar.
Anmälningslistor sitter uppe varje vecka
där eleverna anmäler sig till veckans
läxklubb. Härligt att så många elever
närvarar vid klubben!
Skolråd vårterminen 2017
Datum för vårterminens skolråd är:
7 februari, 20 mars och 9 maj.
Skola24 – Frånvaro
Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje
dag eleven är frånvarande.
Ring tel. 0515-777 601 senast kl. 08.00 för
att vara säker på att vi i skolan får
informationen i rätt tid.

FN-dagen 24 oktober

Magsjuka
Vid magsjuka ska eleven vara hemma två
dygn efter tillfrisknandet på grund av att
smittade personer kan sprida viruset upp
till två dygn, ibland längre, efter
tillfrisknandet. Har ni frågor kring
magsjuka kan ni vända er till 1177.
Fritidsverksamheten
Fritids är stängt för planering följande
datum 2017: 9 januari, 12 juni, 14 och 15
augusti. Påminner om att fritids öppnar
kl. 07.30 och stänger kl. 17.30.

Ballongsläpp 90-års kalas 11 november
God jul och gott nytt år Hälsningar
Ulrika med personal
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