Information om nyanställda på Fredrika Bremerskolan
Förskoleklass.
Hej!
Nu är terminen slut och vi har haft ett
intensivt och roligt år. Vi har skapat ett nytt
bibliotek, uppdaterat mediateken samt fått
nymålade klassrum. Det som sker nu efter
skolavslutningen är att Skolfastigheter sätter
upp nya innertak i klassrummen där de inte
finns. All personal håller nu på med att
flytta klassrum och göra klart inför
terminsstarten.

Nya lärare
Som jag informerat om tidigare så slutat Ida
Eriksson och flyttar till Östhammar och EvaLena Persegården skall få en tjänst som
resurslärare på von Bahr. Tyvärr så slutar
även Elina Andersson då hennes
tidsbegränsade anställning löper ut. Johan
Blom kommer att börja på von Bahr som
skolvärd och ska bl.a. jobba med deras
trygghetsteam. Hampus Cardoso har sökt in
till juristlinjen och Christoffer Gustafsson
har sökt till lärarprogrammet och de kommer
eventuellt inte att arbeta på skolan i höst.
Jag sitter denna och nästa vecka i
rekrytering av efterträdare till dem och mer
information kommer när den är färdig.
Vad gäller lärartjänsterna har vi haft 41
stycken sökanden på dessa tre tjänster och
de som fått arbetet är:
Rola Salameh, leg lärare, och har under de
senaste åren arbetat i Milano.
Merita Callenmark, leg lärare, och
kommer närmast från en kommunal skola i
Uppsala där hon har följt en klass från år 1
till år 5
Emma Nyman, leg lärare, som har
vikarierat på Fredrika Bremer och har under
våren varit lärare i en förskoleklass.

Information om vilka som kommer att
undervisa på Fredrika Bremerskolan

A
Carola Alm (lärare)
Anna Enström (lärare)
B
Lina Gunstad (lärare)
Kristin Janemar (lärare)
Fritidspersonal
Oscar Forsström (fritids)
Axel Solander (fritids)
Sara Lönnström (fritids)
Årskurs 1
A
Merita Callenmark (lärare)
B
Emma Nyman (lärare)
Fritidspersonal
Beatrice Frisk
Helen Wiberg
Årskurs 2
A
Rola Salameh
B
Anders Gällstedt
Fritidspersonal
Eva Thunell
Rekrytering pågår
Årskurs 3
A
Louise Zander (lärare)
B
Nathalie Minergård (lärare)
Fritidspersonal
Adam Grandin
Sofie Grandin
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Information om nyanställda på Fredrika Bremerskolan
fram. Dessa syftar till att öka tryggheten och
trivseln på skolan och ge alla elever en bra
start på terminen.

Årskurs 4
A
Mikael Gustafsson (lärare)
B
Ann-Sofie Burwall (lärare)
Fritidspersonal
Sanaz Lack
Marcus Fredriksson
Jessica Karlsson
Årskurs 5
A
Monica Carlsdotter-Thörn (lärare)
B
Eva Nyström (lärare)
Fritidspersonal
Majja Zakariasson
Göran Andersson
Chatarina Andersson

Vi kommer även att ha ett extra tydligt fokus
på arbetet med skolansvärdegrund, Respekt,
ansvar, trygghet, trivsel under de första
veckorna av terminen.
Utbildningar under hösten
Vi kommer vid terminsstart gå med i
Trivselledarprogrammet. Det är ett elevstyrt
rastaktivitetsprogram. Som syftar till att öka
trivseln, främja ökad och mer varierad
aktivitet på rasterna, skapa mer aktivitet i
undervisningen, bygga goda
vänskapsrelationer, förebygga konflikter och
mobbning och främja värderingar som
inkludering vänlighet och respekt. Om ni
vill veta se bifogad fil.

Viktiga datum HT 19
15-augusti. Fritids stängt
16-augusti. Fritids stängt

Information om första veckan
Vi kommer att ha fokus på vår värdegrund
vid terminsstart. Det innebär att varje
årskurs kommer att åka iväg och göra
gruppstärkande övningar utomhus, kläder
efter väder, tillsammans med lärare, fritids
och elevhälsan. Det är Patrik (idrottslärare)
Sofie (trivselledaransvarig) och Isabell
(kurator) som planerar aktiviteterna. Mer
information kommer innan terminsstart.
Datum då klasserna är ute på aktivitet:
19/8 År 5
20/8 År 4
21/8 År 3
22/8 År 2
23/8 År 1
Förskoleklasserna åker vid ett senare
tillfälle.
På skolan kommer eleverna att jobba med
uppgifter som skolans trygghetsteam tagit

19-augusti. Skolstart
3-september. Fotografering
4-september. Fotografering
10-september. Föräldramöte kl 18:00-20:00
28 okt – 1 nov. Lov
20-december. Terminsavslutning

Tack!
För ett bra läsår och vi alla på skolan hoppas
att ni och era barn kommer att ha en trevlig
sommar och vi ser fram emot skolstart.
Vänliga hälsningar
Samuel & all personal!

Rektor Samuel Öberg Fredrika Bremerskolan
samuel.oberg@uppsala.se tel nr: 018 727 58 80
www.fredrikabremerskolan.uppsala.se

