
                      December 2016 

Hej alla föräldrar, 

Terminen nu går mot sitt slut och vi ser fram emot lite ledighet. Förhoppningsvis får vi vackert 

vinterväder som höjer julstämningen och lockar till vistelse ute i naturen.  

Vårt jubileumsår fortsätter bra och det har varit många extra roliga aktiviteter på skolan under 

de senaste veckorna. Vi har haft litteraturveckan på hela skolan med vänskapstema för åk F-3 

samt boktips och bokbytardagar för åk 4-6. 

Efter medarbetarsamtalen håller jag på med verksamhetsbesök i klasserna. Kommunens 

utbildningsdirektör Birgitta Pettersson har också gått runt i klasserna i samband med att hon 

nyligen besökte skolan. Hon blev imponerad över våra fina och studiemotiverade elever och 

våra duktiga medarbetare. Tillsammans med ert engagemang för era barns skolgång har vi alla 

förutsättningar att fortsätta att få mycket bra resultat.  

Resultaten av skolinspektionens enkät visar att vi ligger över både riks- och kommunala 

genomsnittet, utom när det gäller rutiner för omhändertagande av nyanställda. Där ligger vi i 

linje med riket men under kommungenomsnittet. Detta är ett utvecklingsområde för 

skolledningen, Helena och mig, och för vår utvecklingsgrupp.  

En annan aktuell enkät är trivselenkäten för eleverna där vi följer upp elevernas trygghet på 

skolan. Resultat och åtgärder kommer att redovisas i början av vårterminen. Vi fortsätter också 

arbetet med vår värdegrund med fokus på motivation, nyfikenhet och initiativtagande. 

Angående ert engagemang vill jag rikta ett stort tack till alla föräldrar som ställde upp och 

”föreläste” i klasserna under vår Nobel-vecka. Jag har fått fantastisk feedback från eleverna och 

mina medarbetare  om era insatser. Bland teman som eleverna fick lära sig mer om kan nämnas 

bakterier, genetik, DNA, luften och världsekonomi.  

Jag vill också passa på att tacka Malmaskolans föräldraförening för era fina julklappar till 

klasserna. (Snällkalendern och utomhusleksaker)  

Våra femteklassare fick hedersuppdraget att ordna Luciatåg för Uppsalas kommunfullmäktige 

på måndagskvällen den 12 december på UKK . De kommer att få lite pengar för detta som de 

ska användas till något trevligt för klasserna och lite materialinköp. De lussade också för alla i 

skolan, och förskoleklasserna gjorde fina luciatåg för sina föräldrar. Torsdag 15 december 

uppträdde också fritidskören på Svamptorgets julmarknad. Ett stort tack till alla elever, 

musikläraren Samuel och annan personal som hjälpte till med luciafirandet och körsången. 

Idrottsläraren Joakim har anmält skolan till Skolklassikern, en årslång aktivitet där eleverna 

hjälps åt att samla kilometer till några av de lopp som ingår i ”En svensk klassiker”, dvs. 

Vasaloppet, Engelbrektsloppet, Lidingöloppet, Vätternrundan och Vansbrosimningen. Han har 

också varit med årskurs 5 på simprov i Gottsundabadet för att följa upp elevernas simkunnighet. 

Muntliga delen av nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 har också 

genomförts under de senaste veckorna. 



Kompetensutveckling fortgår i hela skolan. Vi fokuserar på ett språkutvecklande arbetssätt och 

inkludering av alla elever. Under terminen har vi fått ett antal nyanlända elever till oss och 

mångfalden berikar skolan. Vi gör vårt bästa för att se till att de känner sig välkomna och en del 

av skolans gemenskap. Vi arbetar också med en hbtq-certifiering för skolan, samt en kurs för 

hur vi kan bäst utmana särbegåvade elever. 

Eftersom det på sistone förekommit att obehöriga gått in på andra skolor i Uppsala och begått 

stölder av hemnycklar från både elever och personal vill jag uppmana alla att vara försiktiga 

och inte lämna nycklar utan uppsikt. 

Angående elevledighet för semesterresor under terminerna är skolans policy att det ska 

undvikas. Resor bör planeras till loven, eller enstaka dagar kring dessa. Frånvaro under 

terminen medför ett avbrott i elevens skolgång som kan påverka resultaten och gemenskapen i 

klassen. Det leder ofta till merarbete för lärarna och påverkar kontinuiteten i undervisningen. 

Längre ledighet beviljas i särskilda fall. Ledigheten under de perioder då de nationella proven 

genomförs och under vårterminen åk 6 kommer inte att godkännas. 

Den vinnande aktivitet för att främja trygghet och inkludering på skolan, som ska genomföras 

kring Alla Hjärtans Dag i februari, kommer att tillkännages i samband med julavslutningen, 

onsdagen den 21 december. Alla föräldrar är välkomna att besöka klasserna kl. 08.20 inför 

samlingen för skolavslutningen ute på skolgården som börjar 08. 30. Skoldagen slutar kl. 13.00 

och fritidsverksamhet fortsätter. 

Några viktiga datum i vårterminens kalendarium:  

Fritids har stängt den 9 januari för studiedag. Skolstart blir den 10 januari med vanligt schema. 

Informationskväll inför skolvalet för blivande elever i FSKL onsdagen den 18/1 kl. 18.30.  

Sportlov blir det som vanligt vecka 8, 20 – 24 februari. 

Observera att påsklovet 2017 blir vecka 15 (påskveckan 10 – 13 april).  

 

Till sist vill jag önska er alla ett stämningsfullt och avkopplande jul- och nyårsfirande. Jag 

hoppas att 2017 blir ett år då fred, hopp och tolerans sprids över världen och vi alla visar att vi 

bryr oss om varandra! 

Med vänliga hälsningar, 

Eva 


