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Hej!
Här i skolan har vi haft en bra start på
terminen. Vi har haft gemensamma träffar i
våra kompisgrupper med leken i fokus,
sprungit skoljoggen och kommit igång med
massor av lärande i alla våra klassrum.
Hösten är här och med det även kallare och
blötare väder. Oavsett väder fortsätter vi att
vara ute mycket, så skicka gärna med
”kläder efter väder” och ett extra ombyte
till ditt barn.
Borttappade kläder och föremål
Kläder som eleverna glömmer här på
skolan förvaras vid klassrummen samt i
Stora skolan, vid expeditionen. Vi har
uppmärksammat att många av kläderna
inte är märkta, toppen om ni har möjlighet
att märka kläderna så vi kan återföra så
mycket av kläderna som möjligt. De kläder
som inte hämtas eller kan återföras skänks
till välgörande ändamål i slutet av varje
termin. Värdeföremål som hittas på skolan
lämnas in till Inger Holmudd på
expeditionen.
Avgiftsfri skola
Utbildningsförvaltningen i Uppsala
kommun har tagit fram riktlinjer om
avgiftsfri skola som gäller fr.o.m. augusti
2017. Att skolan ska vara avgiftsfri finns
sedan lång tid tillbaka reglerat i våra
styrdokument men skolan tar ibland ut
öppna eller s.k. dolda avgifter. Riktlinjerna
som nu gäller innebär t.ex. att vi inte får
uppmana till att elever tar med sig frukt till
skolan som äts under en gemensam
fruktstund. Däremot får de elever som vill
ta med sig frukt som de får äta under
rasten.
Skolan ska också alltid ta med
lunchmatsäck vid friluftsdagar och andra
av skolan organiserade utflykter.
Lunchmatsäcken får kompletteras med
egen matsäck men vi i skolan får inte
begära det.

Under idrottsdagar ska skolan ha
tillräckligt med material för utlåning till de
elever som inte har egna. Insamling av
pengar från elever till klasskassor som
sedan används till aktiviteter i
skolverksamheten får inte förekomma.
Studieresor som skolan ev. anordnar ska
vara avgiftsfria. I de fall föräldrar ordnar
en resa betraktas det som en nöjesresa och
ska organiseras och genomföras utanför
skoltid.
UNIKUM – Bilder, foton
Alla klasser är nu igång med sina bloggar i
UNIKUM. Bloggen är ett slutet forum för
elever, vårdnadshavare och personal som
tillhör klassen. De bilder som publiceras i
UNIKUM är bilder som i största möjliga
mån inte visar elevernas ansikten. Jag vill
uppmärksamma er vårdnadshavare om att
de bilder som publiceras i UNIKUM inte
får kopieras och användas i andra sociala
medier, med hänvisning till PUL,
Personuppgiftslagen
http://www.datainspektionen.se/lagar-ochregler/personuppgiftslagen/
Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt
barn ska finnas med på foton som
publiceras i detta slutna sammanhang
meddelar du detta till ditt barns klasslärare.
Skolråd och Trafik
Läsårets första skolråd gästades av Kristina
Stavlind, trafikkonsulent Uppsala
Kommun, och Barbara Kowalska,
områdeschef Uppsala kommun.
Diskussioner fördes om trafikläget kring
skolan som är kaotisk vid hämtning och
lämning av elever. Det uppstår riskfyllda
situationer när bilar backar, kör upp på
trottoaren m.m. En film om ”Vandrande
skolbuss” visades.
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplane
ring/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken_ny/For-dig-som-ar-larare/.
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Patrik Öfverman, ansvarig i Eriksskolans
matsal, och Inger Eriksson från
Målstidsservice deltog och svarade på
frågor gällande maten och matsalen. Har
du som vårdnadshavare frågor gällande
maten kan du kontakta Patrik direkt;
Patrik.Ofverman@uppsala.se

Oktober & november
6/10
Friidrottsdag IFU-arena
9/10
Kompisträff
11/10
Lovlappen inne
24/10
Vi firar FN-dagen
30/10-3/11 Läslov
21/11
Skolråd

Lovlappar
Lovlapp inför Läslovet, vecka 44, är
utdelad via UNIKUM. Fundera gärna en
extra gång innan ni fyller i lappen. Detta
gör att vi får rätt förutsättningar att kunna
beräkna rätt mängd mat, antal personal och
planera aktiviteter.
Utvecklingssamtal
Vi är nu inne i perioden med
utvecklingssamtal. Tid för ditt barns samtal
är ni som vårdnadshavare meddelad
antingen via mail eller via UNIKUM. Kan
du inte komma till utsatt tid vänligen byt
tid med någon annan elev i klassen och
meddela din klasslärare.

Hälsningar
Ulrika med personal

Läxklubben
Nu har vi kommit igång med läxklubben.
Klubben är till för alla våra elever i åk 1-3
och är på torsdagar 14.45–15.45. Ansvarig
är Miriam Baum, lärare här på skolan.
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.
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