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Hej vårdnadshavare!  

  
Vi hälsar alla barn nya som gamla varmt 
välkomna tillbaka till en ny termin på 
Fredrika Bremer! Vi hoppas att alla har fått 
njuta av ett välförtjänt jullov och att ni är 
redo för en ny termin.  
 
Under våren kommer vi att börja arbeta 
med ett digitalt läromedel som ges ut av 
National Encyklopedin och som kommer 
att fungera som ett komplement till de 
analoga läromedlen. Vi vill på detta sätt ge 
lärare ökad möjlighet att variera 
undervisningen för att stimulera eleverna 
och öka deras motivation och intresse för 
att lära. Om ni vill ta del av läromedlet kan 
ni gå in via denna länk: 
https://www.ne.se/info/skolor/. Vi har även 
uppdaterat vår datorpark och 
datortätheten.  
 
Biblioteket 
Vi fortsätter vår satsning på läsning och 
har utökat skolbiblioteket med ca 700 
böcker och införskaffat lämpliga 
gruppläsningsböcker till år 1.  
 
Trivselledare 
TL, har varit mycket framgångsrikt under 
höstterminen och det har varit fantastiskt 
att se hur skickliga de elever som lett 
aktiviteterna varit och hur populära och 
roliga TL rasterna är. Vi kommer på grund 
av det att börja med TL raster även på 
fritidstid.  
Vi kommer även att börja med 
temaveckor. Vårt första veckotema 
kommer att vara ”Säg hej till alla du möter” 
Det innebär att alla som är på skolan; 
elever, personal och vårdnadshavare 
hälsar på varandra när vi möts på 
skolgården eller inne i skolan. Veckans 
tema kommer att vara uppsatt på 
entrédörrarna. Om ni vill veta mer om 
trivselledare kan ni gå in på 
https://trivselledare.se/ för mer information.  
Trivselledaransvariga på skolan är Jessica 
Karlsson och Beatrice Frisk.  
 
 

 

Skolmedling 

Under uppstartsdagarna har all personal 

på Fredrika Bremerskolan utbildats i en 

konfliktlösningsmetod som heter 

skolmedling. Detta kommer att vara en del 

av vårt aktiva arbete med att skapa en 

trygg skolmiljö. Konflikter är ett naturligt 

inslag i allas vår vardag och det är viktigt 

för elever att lära sig fungerande sätt att 

möta och hantera konflikter. Genom att all 

personal på skolan kan bemöta elevers 

konflikter på ett liknande och konstruktivt 

sätt är målsättningen att eleverna i 

framtiden själva lär sig hantera sina 

konflikter innan det eskalerar.  

Skolmedling är ett frivilligt möte där en 

opartisk person (medlaren) hjälper 

parterna som befinner sig i en konflikt att 

själva hantera den genom ett strukturerat 

samtal. Båda sidorna i konflikten får 

möjlighet att berätta sin berättelse, att 

beskriva vilka konsekvenser situationen 

medfört, ta ansvar för sina delar, att ställa 

frågor och framförallt att tillsammans 

besluta hur man ska hitta ett hållbart sätt 

att fungera tillsammans i skolan. 

Skolmedling kan man använda både vid 

små och större konflikter. Uppstår mycket 

allvarliga konflikter och/eller kränkningar 

hanteras dessa enligt skolans rutiner vid 

arbete mot kränkande behandling. 

Fredrika Bremerskolans Trygghetsteam 

kommer fungera som 

medlingssamordnare och även gå 

medlingscentrums fortsättningsutbildning i 

skolmedling längre fram. Om ni vill veta 

mer om skolmedling så gå in på 

http://www.medlingscentrum.se/informatio

n-medling-konflikthantering/video-

konflikthantering/  och titta på filmerna 

under rubriken Konflikthantering inom 

skola 

Har ni frågor kring skolmedling kan ni 

därför vända er direkt till Trygghetsteamet 

som lättast nås via mail: 

isabell.willman@uppsala.se 

                                      Forts. på baksidan 
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Ny personal 
Vår idrottslärare Patrik Nyström är 
föräldraledig och läraren Alina Sonesson 
vikarierar istället för honom.  
 
Skolval 
Vi påminner alla i åk 5 att skolvalet inför  
åk 6 pågår 9-31/1. 
 
Utvecklingssamtal  
Åk 1-3 v.6-7 och Åk 4-5 v.10-12.  
 
Nationella prov åk 3 Under perioden 
mars till maj är det nationella prov för åk3, 
under provperioden beviljas inga 
ledigheter för elever i åk3. 
 
Övergripande kalendarium   
Sportlov v.8 – skolan stängd, fritids öppet  
Påsklov v.15 – skolan stängd fritids öppet 
30/4 skolan stängd men fritids är öppet 
22/5 skolan stängd men fritids är öppet 
9/6 skolavslutning  
 
Skolråd 
Välkomna alla nya och gamla 
skolrådsrepresentanter till skolrådet. 
Skolrådets protokoll finns att läsa på 
skolans hemsida.  
Vårens möten är 23/3, 22/4 och 19/5 kl 
18.30-19.30 i 2A:s klassrum. 
 

Hälsningar Samuel & all personal på 
Fredrika Bremer!  
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