
 

Hej föräldrar och vårdnadshavare! 

Nu är snart detta läsår som präglats av pandemin till ända. Vi närmar oss skolavslutningen och denna 

kommer även i år att ske med fulla covid restriktioner. Det innebär att vi inte kommer att kunna bjuda 

in er föräldrar och vårdnadshavare.  

Under året så har ett av våra fokusområden varit att öka elevernas trygghet och eleverna har under året 

skattat att de är tryggare under detta läsår än de var under det förra. Under förra läsåret svarade 88% 

av eleverna att de var trygga på skolan och under detta år svarade 92% att de var trygga. Vi kommer 

under detta och kommande läsår att fokusera på de 8% av eleverna som svarat att de inte vet eller som 

skattat att de inte är trygga under hela eller delar av skoldagen.  

En insats vi gjort under detta år är att vi utvecklat vårt trivselledararbete för trygga raster. Idag har vi 

haft TL mästarna vilken avslutades med en högtidlig diplomutdelning. Om ni vill se hur det såg ut får 

ni gärna följa oss på Instagram se länk:  https://www.instagram.com/trivselledare.bremer/  

 

Organisation 

Under de senaste tre åren har vi på skolan arbetat systematiskt med att skapa en organisation som 

främjar elevernas lärande och inför nästa läsår tar vi nästa steg.  

Det innebär att eleverna på skolan byter lärare vid ett tillfälle under sin skoltid på Fredrika Bremer. 

Den lärare som tar emot en ny förskoleklass följder dem upp till år 2. I år 3 tar en ny lärare emot 

klassen och följer denna till år 5. Se illustration nedan.  

 

 

 

 

 

 

I höst kommer följande personal att arbeta i klasserna. 

I årskurs 1 kommer Lina Gunstad och Kristin Janemar att vara klasslärare. De kommer att följa sina 

klasser upp till årskurs 2. På fritids kommer Oscar Forsström, Said El-Masri att arbeta heltid och Axel 

Solander kommer att arbeta vid behov.  

I årskurs 2 sker inga förändringar, Louise Zander och Nathalie Minergård kommer att fortsätta 

tillsammans med Adam och Sofie Grandin.   

I årskurs 3 sker ett lärarbyte. Ann-Sofie Burwall som är förstelärare kommer att arbeta i år 3a och 

Mikael Gustafsson som även är ansvarig för IKT på skolan kommer att arbeta i 3b. Ann-Sofie kommer 

att arbeta tillsammans med Marcus Fredriksson från fritids som arbetat länge på skolan. Det kommer 

även att vara ytterligare personalförstärkning i klassen vilket kommer att vara klart vid terminsstart. 

Förskoleklass.  Årskurs 1. Årskurs 2.  Årskurs 3.  Årskurs 4. Årskurs 5.  

https://www.instagram.com/trivselledare.bremer/


Mikael kommer att arbeta tillsammans med Helen Wiberg, Martina Burwall kommer att arbeta i 

klassen vid behov.  

I årskurs 4 sker inga förändringar på lärarsidan, Anders Gällstedt och Rola Salameh kommer att 

fortsätta som klasslärare. Hampus Cardoso kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Rola 

och i Anders klass 4B kommer Razha Karim att arbeta hon är en erfaren fritidshemsassistent.  

 

I årskurs 5. Kommer Monica Carlsdotter Thörn och Eva Nyström att fortsätta som klasslärare och från 

fritidshemmet kommer Majja Zachariasson och Göran Andersson att fortsätta. Det kommer även 

preliminärt vara ytterligare personalförstärkning i klassen vilket kommer att vara klart vid 

terminsstart.  

Idrott - Patrik Nyström 

Slöjd - Liselotte Björkman 

Musik - Erik Hellerstedt 

I skolans Elevhälsoteam och Flexgrupp kommer det inte att ske några personalförändringar.  

 

Några datum att hålla koll på: 

Torsdag 10 juni – Skolavslutning 8.20-9.30 Där efter tar fritids vid för alla som föranmält behov. 

Fredag 11 juni – Planeringsdag (fritids stängt) 

Onsdag 30 juni – Fritidsplatsen upphör automatiskt för alla som går i åk 3-5.  

v.27-30 - Hela skolan är stängd - Fritids är öppet på Gamla Uppsala skola för de som föranmält behov.  

Måndag 9 augusti – Lämna in vistelsetider för fritids 

Torsdag 12 augusti och fredag 13 augusti – Planeringsdagar (fritids stängt)  

Onsdag 18 augusti - Skolstart 8.20. Varmt välkomna tillbaka efter ett skönt sommarlov! 

 


