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Hej! 

Jag heter Samuel Öberg och är nytillträdd 

rektor på Fredrika Bremer. Jag kommer 

närmast från Samsaskolan vilken är en 

friskola utanför Uppsala. Jag är lärare med 

lång erfarenhet av elever i behov av särskilt 

stöd och har under de senaste tre åren varit 

biträdande rektor och tf. rektor.   

 

Information om skolavslutningen. 

Vi samlas i respektive klassrum 08:20 och 

går efter det ut på skolgården 08:30 för att 

ha vår traditionsenliga avslutningsceremoni. 

Om det regnar kommer vi att vara i 

idrottshallen och i så fall får endast år 5:s 

föräldrar plats. 09:30 börjar fritids för de 

som föranmält behov.  

 

Information om fritidshemmet. 

Sommarfritids kommer i år att vara på Lilla 

von Bahrs skola, (gamla Bellmanskolan) 

Bellmansgatan 64, under vecka 27, 28, 29 

och 30. Det är tydligt skyltat vart ni skall gå 

och personal från Fredrika Bremer kommer 

att vara med.  

Om ert behov av fritidsvistelse ändrats finns 

det nya lappar att hitta på hemsidan eller på 

respektive fritidsavdelning. Om ni behöver 

hjälp att fylla i ansökningarna så kan ni 

kontakta vår administratör Camilla.  

 

Personalförändringar ht 18. 

Tre lärare slutar till hösten, Elisabeth 

Mattsson, Cecilia Gudfastsson och Helena 

Al Abbasi Ohlsson. Vi håller på att rekrytera 

en ersättare för Cecilia men jag är glad att 

meddela att Maria Mattsson nybliven 

speciallärare kommer att ersätta Elisabeth 

och att Mikael Gustafsson kommer tillbaka 

från pappaledighet och tar över Helenas 

klass. Övriga lärare följer sina klasser. 

 

Vår skolsköterska Margaretha går i pension 

till sommaren och Helen Croona Haglund 

kommer att ersätta henne. Helen har lång 

erfarenhet som skolsköterska på kommunala 

skolor och på friskolor.  

 

 

 

Enkätundersökningar 

Under hösten kommer Måltidsservice 

genomföra enkätundersökningar bland 

elever rörande måltider, restaurangmiljö och 

service. Enkätundersökningen 

genomförs 46-47 under skoltid. 

 

Skolråd 

Det första skolrådet för terminen börjar på 

måndag den 20 augusti.  

Tid: 18.30 – 19.30 

Plats: Konferensrummet vid expeditionen. 

 

Sommarlovsaktiviteter 

Det finns många aktiviteter i sommar för era 

barn. Uppsala kommun har skapat en 

hemsida där de flesta aktivisterna finns 

samlade.  

Länk för att läsa mer: 

http://www.kubikuppsala.se/ 

 

Övergripande kalendarium  

12 juni Skolavslutning 08:20 

18 juni Skola och fritids stängd, 

planeringsdag 

16 augusti Skola och fritids stängd, 

planeringsdag 

17 augusti Skola och fritids stängd, 

planeringsdag 

20 augusti Skolan börjar 08:20 och slutar 

13:20 

22 december Höstterminsavslutning 

28 september. Skolan är stängd fritids är 

öppet. 

Vecka 44. Lov fritids är öppet.  

 

 

 

Vänliga hälsningar Samuel och all 

personal! 
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