
                      Februari 2017 

Hej alla föräldrar, 

Vårterminen är i full gång och nationella proven har redan börjat för våra sjätteklassare. För 

treorna börjar nationella proven i mars. 

Skolvalet är avklarat och vi väntar på besked från antagningsenheten om vilka barn som 

kommer till oss. Sexorna får snart besked om vilka skolor de kommit in på till sjuan. Vi hoppas 

att alla blir nöjda med sina placeringar. Jag är övertygad om att det kommer att gå bra för våra 

studiemotiverade elever, oavsett vilken skola de kommer till. 

Vi har tur att vi kan ha roligt med skridskoåkning på skolans egen isbana som nu har spolats 

upp för andra gången den här vintern. Vi har haft isdisco där och vi har varit på Studenternas 

isbanor med våra mellanstadieelever under en friluftsdag. 

Våra trivselenkäter visar att färre elever än i fjol känner sig ensamma på rasterna och färre 

upplever att någon varit elak mot dem. Generellt har det varit färre konflikter. Vissa klasser har 

börjat med organiserade och inkluderande aktiviteter på rasterna. Vi hoppas att dessa, 

tillsammans med vårt värdegrundsarbete och trygghetsgruppens insatser, kan bidra till att 

minska risken för kränkningar. Vårt mål är att alla barn ska trivas och känna sig trygga och 

inkluderade under hela skoldagen samt på fritids. 

För att främja vår vi-känsla på skolan fick alla klasser i slutet av höstterminen komma med 

förslag på en gemensam aktivitet för hela skolan i linje med vårt HARMONI-arbete. Elevrådet 

valde ut ett vinnande förslag från klass 2A på en friluftsdagsaktivitet med korvgrillning som 

genomfördes på förmiddagen den 15 februari. Elever och deras faddrar hade mycket roligt 

tillsammans. 

Under vårterminen serverar vi frukost till alla barn som kommer till fritids mellan 06.30 och 

07.15. Efter att ha börjat med frukost i fritidslokalerna har vi nu gått över till att de äter i 

matsalen. Då kan vi bättre följa gällande rutiner för mathantering och -servering. Barnen går 

tillbaka till Björken efter frukosten. 

Det har kommit in många ansökningar om ledighet för elever i samband med semesterresor för 

familjen. Från och med höstterminen kommer vi att vara mer restriktiva med att bevilja 

ledigheter om det inte finns särskilda skäl. Vi måste mer noggrant följa Skolverkets riktlinjer och 

Skolinspektionens uppföljning av hur skolor tillämpar riktlinjerna. 

Under hösten började Uppsalas kommunala skolor införa en ny IT-tjänst, Unikum, som 
ersättning för Edwise. Tjänsten utgör ett kontinuerligt dokumentations- och bedömningsstöd för 
läraren och eleven i lärandeprocessen och jag hoppas att alla föräldrar och elever vid det här 
laget kan logga in och använda Unikum. Tjänsten blir alltmer vår dominerande plattform för 
kommunikation mellan skolan och hemmet. Gå gärna in och läs och skriv en kommentar på 
bloggen. Det gläder oss alla på skolan. 

Vi fortsätter vår satsning på simundervisning för våra barn i förskoleklasserna under två veckor i 
maj med fyra besök till Gottsundabadet. Vi hoppas att de får vattenvana och lär sig simma. Vi 
ser gärna att några föräldrar kan ställa upp även i vår och hjälpa oss och skolans personal att 



följa med barnen till och från simhallen. Träna också simning med era barn under skolloven så 
att de uppehåller vad de lärt sig under skoltiden. Simskoledatum vecka 18 blir: tisdag den 2/5 
mellan 09.00-10.40 och 11.30-13.00 samt torsdag den 4/5 mellan 09.00-10.40 och 12.00-13.40. 

Dessutom vecka 19: tisdag den 9/5 mellan 09.00-10.40 och 11.30-13.00 samt torsdag den 11/5 

mellan 09.00-10.40 och 12.00-13.40. Vi disponerar hela lilla bassängen och en bana i stora 

bassängen. 

Vi har två nya medarbetare på gång. Susan Gillberg börjar 13 mars som lärare 50 % i Christina 

E:s klass och ”Soso” kommer att vara resursperson i Karins klass med start i början av april. Vi 

söker också en ny förstelärare. 

Skolans bokslut för 2016 var positivt, delvis tack vare extra statsbidrag och  en omorganisation. 
Vi hoppas kunna behålla en god ekonomi för 2017.  

Skolfastigheter AB har meddelat att prover ska tas på samtliga byggnader i skolan för att få 
reda på vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Vi kommer att hållas underrättade om 
resultaten fortlöpande. Gallertrapporna vid entréer ska göras säkrare då de blir extremt hala 
när det blir minusgrader i kombination med fukt. Nyligen halkade vår biträdande rektor på en 
trappa och gjorde sig så illa att hon behövde sjukhusvård. Under sommaren ska 
ventilationsaggregaten bytas ut i flera delar av skolan. 

Tillsammans med föräldraföreningen (MFF) arbetar vi för att få en hinderbana till skolgården. 

Utöver ett generöst bidrag från MFF hoppas vi också få medel från Boverket.  

Den 15 mars får vi besök av 36 lärarstudenter från Japan som vill se hur en svensk skola ser ut 

och hur undervisningen bedrivs. 

Observera att påsklovet i år infaller vecka 15 (10 – 13 april). Under sommaren kommer elever 

som går på Berga-, Hågadals- och Malmaskolan att ha fritidsverksamhet på Flogstaskolan 

under veckorna 27 - 30. 

Sportlovet står för dörren vecka 8 (16 – 20 februari). Vi hoppas att det blir fint vinterväder med 

chans till roliga uteaktiviteter, både för dem som är lediga och dem som kommer att vara hos 

oss på fritids. 

Med vänliga hälsningar, 

Eva 


