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Hej! 

Vintern är här och med den det ostadiga 

vädret. Vi hoppas att det snart blir vinter 

med minusgrader och snö så att skolgården 

blir mindre lerig.    

Här i skolan fortsätter arbetet för att alla 

elever ska lyckas i sin skolgång. Vid 

skolrådet i november fanns bl.a. 

Elevhälsoteamet med för att informera om 

elevhälsans arbete. Ta gärna del av 

protokollet från skolrådet, utskickat via 

UNIKUM, där det finns mer information.  

 

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. 

Skolvalet är öppet 11 januari till 31 

januari. Har ni frågor eller funderingar 

kring skolvalet kontakta gärna 

Antagningsenheten eller gå in och läs på 

https://www.uppsala.se/skola-och-

forskola/grundskola/skolval/#skolval-2018   

 

Ledighet under läsåret 

Det är många vårdnadshavare som begär 

ledigheter för sina barn under terminen och 

därför kommer här en påminnelse om vilka 

regler som gäller. I Skollagen 7 kap 18 § är 

denna fråga reglerad: ”En elev får beviljas 

kortare ledighet för enskild angelägenhet. 

Om det finns synnerliga skäl får längre 

ledighet beviljas. Rektor beslutar om 

ledighet.” Klasslärare har rätt att bevilja 

ledighet högst två dagar per termin. 

Förordningen innebär möjlighet till 

ledighet, inte automatiskt rätt till ledighet. I 

varje enskilt fall bör förfrågan göras i god 

tid. Begäran om ledighet görs alltid 

skriftligen på speciell blankett som finns 

på skolans hemsida. Vårdnadshavare ska 

skriva under ledighetsansökan. 

Gällande elever i åk 3: Ledighet under 

nationella provperioden beviljas ej! 

Nationella prov genomförs i årskurs 3 

veckorna 11–20. 

 

Isbana 

Även till denna vinter är spolning av 

isbanan beställd. Tidigare i veckan var 

ansvariga från kommunen här och 

påbörjade underarbetet av isbanan genom 

att jämna till grusplanen. Nu saknas bara 

minusgraderna!  

 

Lucia 

Onsdag 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 torsdag 21 

december. Eleverna samlas kl. 07.45 med 

sina klasser utanför respektive entré. 

Avslutningen börjar kl. 08.00. Efter 

avslutningen samlas vi klassvis utomhus 

och önskar varandra God Jul och ett härligt 

jullov. Lärarna ansvarar sedan för de elever 

som har anmält fritids.  

 

Lärarassistenter 

Eriksskolan är en av sex skolor i 

kommunen som har blivit utvalda att vara 

med i ett pilotprojekt för att minska 

lärarnas arbetsbelastning. Projektet innebär 

att skolan får möjlighet att anställa två 

lärarassistenter under hela året 2018. 

Tjänsterna har varit ute och det fanns ett 

stort intresse för dessa tjänster. Just nu 
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pågår intervjuer och tillsättning sker inom 

kort.  

 

Partnerskoleprojektet  

I tidigare månadsbrev har information 

kommit kring skolans deltagande i 

Partnerskoleprojektet som är ett samarbete 

mellan Uppsala kommun och Uppsala 

universitet. Lärarstudenter knyts till 

ansvarsskolor och gör all sin VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning) genom 

hela lärarutbildningen vid en och samma 

skola. Projektet är nu i full gång och vi 

avslutar precis en VFU-period på fem 

veckor där vi har haft sex stycken 

lärarstudenter i verksamheten. Dessa 

studenter kommer tillbaka till oss i 

september 2018. Både studenter och lärare 

är mycket nöjda med projektet.  

 

Säkra skolvägar 

Eriksskolan är även utvald i projektet 

Säkra skolvägar. Vad detta innebär 

kommer ni att kunna följa i projektets 

nyhetsbrev som kommer inom kort – håll 

utkik!  

 

Skolråd vårterminen 2018  

Datum för vårterminens skolråd är tisdag 

13/2 och tisdag 8/5 kl.18.30-19.30 i Stora 

skolans personalrum.   

 

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.  

 

 

 

 

Fritidsverksamheten 

Fritids är stängt för planering följande 

datum 2018: 14 och 15 juni samt 13 och 14 

augusti. Påminner om att fritids öppnar  

kl. 07.30 och stänger kl. 17.30. 

 

December & januari   

6/12 Lovlapp in för jullovet 

13/12 Lucia 

21/12 Skolavslutning  

9/1 Vårterminen startar   

12/1 Julgransplundring  

29/1 Kompisgrupper  

 

 

 

 
 

God Jul och Gott Nytt År  

 

Hälsningar 

 

Ulrika med personal 

 

 


