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Februari 

Covid information.  

Tack alla föräldrar och vårdnadshavare för att ni med stort tålamod hämtar och lämnar era barn 

utomhus. För att underlätta för er som har barn på fritids har vi köpt in och satt upp två 

ringklockor på ytterdörrarna som ni kan använda som komplement till att ringa till personalens 

tjänstetelefoner. Den ena sitter uppsatt vid ingång C och den andra sitter uppsatt utanför ingång 

M.  

Vi gör många anpassningar pga och den som era barn och våra elever kanske märker främst är 

de ändrade mattiderna. Varje årskurs har en egen tid då det bara är de som är i matsalen. För att 

detta skall vara möjligt äter årskurs 5 i klassrummet och har på grund av det fått utökat städ. 

Personalen i skolbespisningen har tagit ett stort ansvar och gjort alla nödvändiga anpassningar 

de överhuvudtaget kan göra.  

Vi vinnlägger oss om att alla elever skall ha en så normal skol- och fritidstid som 

överhuvudtaget är möjligt. Vi har hittills inte haft smittspridning på skolan bl.a på grund av att 

vi som arbetar och går på skolan har varit noggranna med att vara hemma vid minsta symptom. 

  

Elevers utveckling mot målen.  

Vårt mål för detta läsår är att minska antalet elever som får insats krävs i bl.a svenska och 

matematik. För att nå det målet fortsätter vi att öka lärartätheten på skolan under vårterminen. I 

år 5 ökas lärartätheten med 60%. I år 3 ökas lärartätheten med 80%. I år 1 och 4 bibehålls 

ökningen med 80% respektive 100% som påbörjades under ht 20.  

Vi har även påbörjat planeringen av sommarskola och jag kommer att skicka ut mer 

information om denna under våren.  

 

Trygghet & Studiero 

För att eleverna skall nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning behöver de vara trygga 

i skolan och ha arbetsro. Vårt mål för läsåret 2020/21 är att alla elever skall vara trygga i 

skolan. I höstas fick eleverna i år F till 5 svara på en enkät där de bl.a. skattade tryggheten på 

skolan. Resultatet visade att det var 92,8% av eleverna uppgav att de var trygga på skolan. 

Utifrån detta resultat har vi alla arbetat för att öka tryggheten för alla elever på skolan. Under 

förra veckan svarade eleverna på samma enkät igen och vi får en sammanställning av resultatet 

i mars/april och kommer utifrån det resultatet att kunna utvärdera vårt arbete och planer 

fortsatta insatser.   

 

Skolsköterska.  

Nu har äntligen vår skolsköterska Ingrid Herlitz börjat och har träffat alla klasser och många 

elever. Hon kommer under våren även att hjälpa Region Uppsala med Covid-vaccinationer av 

personer i riskgrupper.  

 

Skolinspektionen 

Nu är det dags för er föräldrar att svara på Skolinspektionens skolenkät som skickas ut 

vartannat år till alla skolor i Sverige. Det är mycket viktigt för oss att ni svarar på denna och jag 

bifogar information som en separat bilaga. 

 

Skridskor 

Tack vare det kalla vädret så kommer vi att åka skridskor så ofta vi har möjlighet under 

lunchraster, idrottslektionerna och på fritidstid. Jag har fått klagomål på isen och vill informera 

om att skolan inte ansvarar för denna utan har ni synpunkter så får ni vända er till kommunen. 

Åka skridskor utomhus - Uppsala kommun . Jag vill även tacka er föräldrar som har donerat 

skridskoutrustning till oss 
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Trivselledare 

Som ni vet så arbetar vi sedan en tid tillbaka med att elever får leda lekar för sina kamrater 

under några raster per vecka. För många elever är TL rasterna veckans höjdpunkt och vi märker 

tydligt hur dessa raster leder till gladare elever och roligare raster. För de som elever som är TL 

ledare märker vi hur de utvecklas som ledare och väcker av uppdraget.  

   

Skolråd 

Vi kommer att återuppta skolrådet en gång per månad from mars och jag vill ha in föräldrar och 

vårdnadshavare från år F-5 som är intresserad.  Vi kommer att genomföra dessa möten via 

videolänk och ni som är intresserade får gärna mejla till: samuel.oberg@uppsala.se  

 

Datum & tider 

10/3 kl. 18:30-19:00 

8/4 kl. 18:30-19:00 

11/5 kl. 18:30-19:00 

 

 

 

Jag vill avsluta med att påminna er om att:  

 

- Sjukanmäla ert barn via Skola 24 innan 07:30.  Om ditt barn är sjuk under flera dagar är 

det viktigt att du gör sjukanmälan varje dag. 

 

- Under vecka 8 är det sportlov och för att vi skall kunna planera vår verksamhet är det 

mycket viktigt att ni bara anmäler att ert barn skall vara på fritids om ni är säkra på det.  

 

- Vi fortsätter med att ni som föräldrar och vårdnadshavare hämtar och lämnar era 

barn/våra elever utomhus.  

 

 

Övergripande kalendarium  

 

Vecka 8 - Sportlov 

 

Vecka 9 – Sista dag att svara på Skolinspektions enkäten måndag 1 mars. 

 

Vecka 10 – Sista dag att lämna in Påsklovslappen onsdag 10 mars. 

 

Vecka 13 - Påsklov 

 

 

Vänliga hälsningar Samuel och all personal! 
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