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Hej!
Det är med lite sorg i hjärtat jag berättar att
jag kommer att sluta på Fredrika
Bremerskolan. Jag har blivit tillfråga att ta
rektorstjänsten på von Bahr skola från och
med den 1 februari 2018 och har efter lite
betänketid tackat ja till det. Kommer
verkligen att sakna allt som har med skolan
att göra, er föräldrar, eleverna och personal.
Ett informationsbrev från min chef Ingela
Pettersson läggs ut på Unikum om
tillsättning av rektorstjänsten på Fredrika
Bremerskolan.

OBS!!! Mycket viktig information om
hämtning
Av risk- och säkerhetsskäl gäller följande
vid hämtning:
✓ Vårdnadshavare, eller någon för
barnet väl känd person, hämtar
barnet på fritids.
✓ Barnet går hem själv (åk 1-5).
Vårdnadshavaren måste då ha fyllt i
vistelsetidslappen som intygar att
barnet får gå hem själv och anger
vilka tider barnet går.
Det här innebär att det inte går att ringa till
fritidshemspersonalen och be dem skicka
ut/hem barn.
Detta för att
✓ säkra upp kring hemgång
✓ fritidspersonalen ska veta vilka och
hur många barn de har i
verksamheten
✓ fritidshemspersonalen vet att barnen
kommer hem till en ”mottagare”
✓ verksamheten inte blir avbruten av
samtal och personalen därav missar
annat som sker i barngruppen samt
✓ undvika missförstånd vid hemgång
För att det inte ska bli missförstånd: behöver
du hämta tidigare så går det jättebra genom
att du kommer till fritids och hämtar. Det
går dock inte att ringa och be personal
skicka ut elever!

Förändras era behov av vistelsetider finns
nya lappar att hitta på hemsidan eller på
respektive fritidsavdelning.
Närvaro
I det förebyggande arbetet kring elevers
skolgång följer elevhälsoteamet upp närvaro
varje månad. Har ditt barn mer än 10
procents frånvaro kommer klasslärare ta
kontakt med er för att höra vad det kan bero
på. Ibland är det ”bara” vanliga förkylningar
men ibland kan det röra sig om att det finns
anledningar i skolan som gör att en elev är
hemma.

Se skolmaten i mobilen, info från
måltidsservice: Du kan enkelt se vilken mat
som serveras på förskolan, skolan,
gymnasieskolan eller seniorrestaurangen i
din smartphone genom att ladda ner en app.
Appen visar vilken mat som serveras i
veckan och du kan enkelt bläddra mellan
veckor och dagar genom att dra eller klicka
med fingret på skärmen. Vi samarbetar med
affärssystemet Mashie och appen heter
därför Mashie.
Länk för se hur man att laddar ner appen:
http://maltidsservice.uppsala.se/mat-ochmenyer/se-maten-i-mobilen/
Enkätundersökningar
Under hösten kommer Måltidsservice
genomföra enkätundersökningar bland
elever rörande måltider, restaurangmiljö och
service. Enkätundersökningen
genomförs 46-47 under skoltid.

Skolråd
Välkomna på skolråd! Datum:
5 december
14 februari, 20 mars, 19 april och 14 maj
Tid: 18.30 – 20.00
Plats: 2As klassrum
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Fritidsbanken
Det finns nu något som kallas fritidsbanken
där du kan låna sport- och fritidsutrustning
gratis. Det kan till exempel vara skidor,
skridskor, fotbollsskor eller en
innebandyklubba. Oftast är
utrustningen begagnad men i fint skick.
Länk för att läsa mer:
https://www.uppsala.se/kultur-ochfritid/idrott/fritidsbanken/

Plan mot kränkningar och diskriminering
Uppdaterad plan finns på hemsidan
Övergripande kalendarium
21 dec Skolavslutning
8 jan – Hela skolan stängd, planeringsdag
9 jan Vanlig skoldag
v 8 sportlov
v 14 påsklov
Vänliga hälsningar Ulrika och all
personal!
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