Februari 2016

Hej alla föräldrar,
Först vill jag säga ett stort GRATTIS till klass 5 röd som kämpade så bra i semifinalen i Vi i
femman. Det var synd att vi förlorade den spännande och jämna matchen. Däremot går våra
femmor vidare till semifinalspel i Bandyhjärtats Miniallsvenska. Det innebär spel på Tele2 Arena
i samband med SM-finalerna i bandy i mars. Jätteroligt!
Det är bra att vi har fått lite snö igen för lite vinteraktiviteter eftersom vår fina isbana, som
barnen hade så mycket glädje av, bara överlevde några veckor på grund av det milda vädret.
Redan tisdagen den 9 februari började vårterminens nationella prov (svenska för årskurs 6). De
pågår under större delen av terminen. Vi hoppas att skolan fortsätter att få bra resultat.
Våra trivselenkäter visar att många elever är bra kompisar och är vänliga mot och hjälper
andra. De har också hjälpt någon i klassen som känt sig ensam på rasten. Samtidigt
förekommer det dock i alla klasser att någon/några är elak mot sina klasskamrater, och vi
måste få stopp på detta. Det är viktigt att alla lever upp till vår värdegrund och följer våra
trivselregler. Här vill jag påminna om att reglerna gäller mellan kl. 07.00 och 17.00 alla
skoldagar, dvs. både på skoltid och på fritids.
Eftersom Periscope-appen och risken för kränkningar nyligen har tagits upp i media vill jag att ni
föräldrar påminner era barn om skolans regler kring mobilanvändning. Mobiler ska vara
avstängda hela dagen och får bara användas om en lärare eller annan personal tillåter det vid
särskilda tillfällen.
Till hösten kommer Uppsalas kommunala skolor att få en ny IT-tjänst, Unikum, som ersätter
Edwise. Tjänsten ska vara ett kontinuerligt dokumentations- och bedömningsstöd för läraren
och eleven i lärandeprocessen och är en plattform för kommunikation mellan skolan och
hemmet.
Angående trafiksäkerheten kring skolan har det kommit till min kännedom att en del föräldrar
kör upp på gräsmattan på Björkhagsvägen när de lämnar sina barn. Jag förstår att det är ont
om plats på gatan, och därför vädjar jag återigen till er att stanna vid parkeringen på
Svamptorget och gå med barnen till skolan via gångbanan. Då undviker vi olyckor, tillbud och
onödig trängsel.
Med tanke på vad som hänt i samhället på senare tid ska alla skolor i Uppsala se över sina
inrymningsplaner så att alla vet hur vi ska agera om det kommer något hot utifrån och eleverna
måste skyddas inomhus.
Vi håller på att planera en satsning på simundervisning för våra barn i förskoleklasserna under
tre veckor i maj. Vi hoppas att de får vattenvana och lär sig simma. Vi förutsätter att några
föräldrar kan ställa upp och hjälpa oss genom att tillsammans med skolans personal följa med
barnen till Gottsundabadet. Vi har diskuterat detta med MFF. Det är också bra om ni föräldrar
kan träna simning med era barn under skolloven. Denna satsning kommer att följas upp under
lågstadiet och utvärderas.

Vi hade besök av Folktandvården den 3 februari och eleverna fick information om hur viktigt det
är att sköta sina tänder.
Elevens val börjar efter sportlovet med många roliga aktiviteter: skoltidning, skapande, musik,
bild, slöjd, idrott, bad, IT, teknik, biologi, schack och även studiebesök.
Vi kommer att ha matrådsmöte i mars då eleverna får en chans att tala med vår leverantör och
matsalspersonalen kring skolmaten. Vi vill att alla elever ska äta sig mätta på näringsriktig och
välsmakande mat. Eleverna får ta om av den portionerade maten, cirka en halv portion till, och
de ska uppmuntras att också ta av tillbehören till portionen och även välja något från
salladsbaren.
Vår skolsköterska Jeanette Skinnrasson har fått en annan tjänst i Uppsala och lämnar oss under
februari. Vi behöver också en ny fritidspedagog/fritidsledare för Börje Claesson som arbetat
länge på skolan och går i välförtjänt pension i mars. Vår kurator Jonas Sulila har blivit erbjuden
ett nytt jobb i Finland men blir kvar ett tag till. Jag vill tacka dem alla för deras fina insatser på
skolan. Rekrytering av ersättare pågår.
Skolans bokslut för 2015 var positivt, mycket tack vare extra pengar för lågstadiesatsningen. I år
har vi beviljats medel för att utöka vår IT-investering. Vi hoppas att vi kan behålla en god
ekonomi för att underlätta våra insatser för att främja våra elevers lärande och trivsel.
Kom ihåg att alla besökare till skolan måste anmäla sig på expeditionen vid ankomst för att få
en besöksbricka. Det är också roligt att föräldrar ibland kommer och berättar om sitt arbete, sin
forskning och/eller ett speciellt intresse. Nyligen hade eleverna i årskurs 2 nöjet att höra en
förälder prata om rymden och satelliter, och eleverna fick ställa frågor till Christer Fuglesang
direkt via Skype. Prata gärna med era barns klasslärare om ni vill bidra. Redan nu kan jag flagga
för att vi inför Nobeldagen i december ska försöka få hjälp av några föräldrar som kan samtala
om olika ämnen med eleverna.
Sommarfritids i juli i år kommer att vara förlagd till Bergaskolan veckorna 27-31. Jag vill
påminna alla berörda föräldrar att försöka göra en så noggrann planering som möjligt av era
behov av sommarfritids så att det fungerar bra, både för era barn och den personal som
kommer att arbeta med dem under dessa veckor. I det sammanhanget vill jag också påminna
om att jag gärna ser att ni tänker igenom behovet av eventuell ledighet för era barn under
läsåret. Det är alltid bäst för kontinuiteten i era barns lärande om semesterresor och liknande
aktiviteter förläggs till skolloven. Om kortare ledighet ändå beviljas, har ni föräldrar ansvar för
att ta reda på vad barnen missar, och se till att de gör detta skolarbete, som ska redovisas och
dokumenteras.
Snart är det dags för sportlovet, som infaller 22 – 26 februari. Vi hoppas att snön kommer att
ligga kvar så att alla kan njuta av lite vintersportsaktiviteter.
Med vänlig hälsning,
Eva

