Till Fredrika Bremerskolans föräldrar och vårdnadshavare!
Nu är skolan igång igen och vi har haft en rolig uppstartsvecka med glada elever och
trivselledaraktiviteter. Under uppstartsveckan har jag och Trygghetsteamet varit ute i
klasserna och tagit fram skolans regler och påbörjat revideringen av likabehandlingsplanen.
På skolnivå har vi tagit fram övergripande regler som utgår från vår värdegrund: Respekt,
Ansvar, Trygghet och Trivsel. Utifrån dessa har varje klass tagit fram sina klassrumsregler. Vi
har tillsammans med eleverna beslutat att alla elever ska lämna in sin mobiltelefon till
läraren på morgonen. Vi började med detta under förra läsåret och märkte att det blev en
bättre lärmiljö i klassrummen och att eleverna var aktiva och lekte under rasterna. Vi ber
därför alla elever att lämna in sina mobiler i början av dagen. Genom den satsning på IT som
vi gjorde under förra läsåret har alla elever en likvärdig tillgång till digitala lärverktyg, Ipads,
datorer och en mängd olika program och appar. Jag bifogar en länk som beskriver hur
mobiltelefoner påverkar elevens förmåga att lära;
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/691462 Samt en länk till en skola i
Australien som är en mobilfriskola https://www.youtube.com/watch?v=QiS-BDGK67k
Om du behöver få kontakt med ditt barn under skoldagen, så ring till administratören
Camilla eller sms:a elevernas lärare eller fritidspersonalen i din klass. Om ert barn inte
lämnar in sin mobil på morgonen så kommer vi informera er via email. Alla kontaktuppgifter
finns på skolan hemsida https://fredrika-bremerskolan.uppsala.se/kontakt/personal/
Skolans fokus under året.
Vi kommer under detta läsår att ha ett tydligt fokus på elevernas läs och skrivutveckling. Alla
lärare läser med sina elever varje dag och samtalar om innehållet i boken. Vi varierar
tystläsning, högläsning och läsning tillsammans med lärare. Vi köper in ny litteratur
regelbundet till vårt populära bibliotek och vi har införskaffat nya klassläseböcker. Nytt för i
år är att vi kommer att ha flera lästemaveckor i anslutning till lov och vi kommer att låna ut
böcker till eleverna att läsa under lov. För de elever som går på fritids under loven kommer
vi att erbjuda lässtunder. Anledningen till att vi fokuserar på detta är att vi ser att elever inte
läser lika mycket som för några år sedan. Vi behöver kompensera för detta då det påverkar
deras förmåga att ta till sig kunskap i alla ämnen från matematik till slöjd. Vi ser gärna att ni
läser hemma med era barn om ni har möjlighet och jag bifogar några länkar som inspiration;
https://barnensbibliotek.se/Hem/Förföräldrar/Läsahögt/tabid/1006/Default.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOdjVLqEnB9M_8-FQgmTUcO1OsRuwSuG
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/las-hogt-for-dina-barn-sa-far-de-ett-rejaltforsprang-vid-5-ars-alder-har-de-hort
https://lukukeskus.fi/sv/fem-fakta-om-barns-och-ungdomars-lasning/
https://urplay.se/program/217798-skrivglappet

Covid 19.
Vi följer folkhälsomyndighetens och kommunens riktlinjer och det är mycket viktigt att ni
som föräldrar och vårdnadshavare tar del av denna information. Den finns på:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-ochfritids/coronaviruset/information-med-anledning-av-coronaviruset/ samt på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/
Föräldramöten & utvecklingssamtal
Föräldramötet på skolan är inställt på grund av pandemin och istället kommer all personal
som arbetar i respektive årskurs att vara på skolgården för en föräldraträff för att ni skall få
tillfälle att träffa dem och ställa frågor på ett säkert sätt. Vi kommer att informera er löpande
om vad som sker på skolan via månadsbrev och veckobrev.
Utvecklingssamtalen kommer att genomföras via telefon med hjälp av
Facetime/Skype/Teams eller telefon. Mer information om detta skickas ut av ert barns
klasslärare.
Övrig information.
Vi har avvisat en person från skolgården som inte hade rätt att vara där. Inget barn kom till
skada men det var en obehaglig situation. Personen hade ett udda beteende och händelsen
är polisanmäld. Rektor har haft kontakt med olika boenden i området och med polisen. Vi
kommer att ha ökad uppsikt under hela skoldagen.
Jag vill även uppmärksamma er på att det finns elever som inte har hjälm med sig eller på sig
när det cyklar till skolan. Det är lag på att de skall använda hjälm och vi påminner dem och
behöver er hjälp med att se till att de cyklar säkert. Om ni vill ha mer information får ni gärna
gå in på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Cykel/ och
på https://ntf.se/konsumentupplysning/barn-pa-cykel/

Viktiga tider under läsåret
Vecka 36
Skolans plan mot kränkande behandling revideras och läggs ut på skolans hemsida.
Vecka 37
Måndag 7/9 och tisdag 8/9
Föräldrar till elever i årskurs 1, 2 och 3 kan träffa all personal som arbetar i klasserna utanför
lektionssalarna klockan 08:00-08:20.
Onsdag 9/9 och torsdag 10/9

Föräldrar till elever i årskurs 4 & 5 kan träffa all personal som arbetar i klasserna utanför
lektionssalarna klockan 08:00-08:20.
Vecka 38
Onsdag 16/9 skoljoggen
Vecka 39
Utvecklingssamtal.
Studiedag 25/9 - Fritids är öppet.
Vecka 40
Utvecklingssamtal.
Vecka 41
Utvecklingssamtal.
Alla elever svarar på en enkät för att följa upp hur de upplever skolans trygghet, studiero och
undervisning.
Vecka 42
Utvecklingssamtal.
Friluftsdag.
Vecka 43
Utvecklingssamtal.
FN dagen.
Vecka 44
Läslov. Alla elever är lediga och får låna en bok att läsa under lovet.
Fritids är öppet för alla som föranmält behov.
Vecka 45
Tema: Bokens vecka.
Vecka 50
Tema: Nobel
Nobellunch torsdag den 10/12
Vecka 51
Terminsavslutning fredag 18/12. Eleverna slutar vanlig tid.
Vecka 52
Eleverna har lov. Fritids är öppet för alla som föranmält behov.

Vårterminen 2021
Vårterminen 2021 börjar tisdag 12 januari och slutar torsdag 10 juni.
Lovdagar (utöver helger och röda dagar)
Sportlov: 22–26 februari, fritids är öppet för alla som föranmält behov.
Påsklov: 29 mars–1 april (vecka 13) Fritids är öppet måndag till torsdag för alla som
föranmält behov.
Valborg: 30 april, fritids är öppet för alla som föranmält behov.
Övrig lovdag: 14 maj (dagen efter Kristi himmelsfärd), fritids är öppet för alla som föranmält
behov.

