
  Oktober 2016 

Hej alla föräldrar, 

Nu har drygt halva terminen gått. Det fina höstvädret har hållit i sig, och vi har fått njuta av 

naturens vackra färger. 

Vårt värdegrundsarbete med ett inkluderande förhållningssätt fortsätter. På FN-dagen gick 

eleverna varvet med sina faddrar och diskuterade ett antal dilemman kopplade till HARMONI.  

Vi märker att eleverna uppskattar väldigt mycket att gör saker tillsammans som faddrar och 

fadderbarn. Det främjar en god stämning och trivsel på skolan. Tillsammans gjorde eleverna 

också en stor plansch med en jordglob som omramades av barnens avritade händer.  

Hälsningen ”Hej” skrevs på de mer än 30 språk som finns representerade på skolan. Planschen 

är uppsatt i matsalen. Fredagen före lovet hade alla på skolan Röris tillsammans på skolgården 

ledd av förskolläraren Carina. Vi dansade och sjung Malmaskolans sång. Alla fick upp pulsen och 

hade jättekul.  

Jag hoppas att ni alla har fyllt i Skolinspektionens enkäter för föräldrar. Det kommer att bli en 

inspektion av Uppsala Kommuns skolor under 2017. 

Vi har ordnat klassfoton själva det här läsåret och en fotokatalog ska snart tryckas upp och 

delas ut. Jag vill tacka Malmaskolans föräldraförening (MFF) som bidrar till tryckkostnaden.  

En liten katalog med allmän information och klasslistor kommer också att delas ut. 

Skyddsrond har genomförts och åtgärder behövs bland annat på ventilationen samt vissa golv 

och toaletter. En uppföljning tillsammans med Skolfastigheter kommer att äga rum efter 

höstlovet.  

Det har på sistone ryktatas en del om clowner som skräms. Vi har samtalat med eleverna om 

detta och om våra rutiner för besök på skolan. Alla besökare ska direkt anmäla sig på 

expeditionen och få en gästlapp. Vi har alltid personal ute på gården under rasterna. Skolan är 

inte en offentlig plats, och vi ringer polisen om någon hotfull skulle komma hit. Ni föräldrar är 

som vanligt alltid välkomna och ni kan också köpa en lunchkupong om ni vill äta med ert barn. 

Nobel-dagen firar vi på fredagen den 9 december med en högtidlig Nobel-lunch. Under veckan 

bjuds föräldrar in för att hålla föreläsningar. Alla klasser ska föreslå en aktivitet som kan 

genomföras på Alla Hjärtans Dag den 14 februari för att främja trygghet och inkludering på 

skolan. Vinnande förslag röstas fram av elevråden och får ett ”freds-/harmonipris”. Det 

annonseras i samband med Nobel-lunchen.  

Föräldramöten har genomförts i klasserna, och utvecklingssamtal med eleverna pågår. 

Skolvalet kommer att äga rum 11 - 31 januari 2017. Det blir ett informationsmöte för föräldrar 

till blivande förskoleklassbarn onsdagen den 18 januari kl. 18.30. 

Vår speciallärare Anna Wiström är tillbaka efter höstlovet. Vi tackar hennes vikarie, Kerstin 

Eriksson, som hjälpt oss under Annas frånvaro. 



  

För våra elevers trygghet med trafiken kring skolan vill jag återigen vädja till er att lämna era 
bilar vid parkeringen på Svamptorget och gå med barnen den lilla biten till skolan via 
gångbanan. Jag förstår att det ofta kan vara stressigt på morgnarna, men det tar bara några 
minuter att gå den sträckan  och vi kan undvika olyckor, tillbud, onödig trängsel och andra 
olägenheter. 

Emma Harrysson och Johanna Christersson är nya medarbetare på skolan och Fritids. 

Kuratorstjänsten blev inte tillsatt utan kommer att annonseras ut igen i december.              

Helena Wolrath som är klasslärare i 4A har fått tjänsten som biträdande rektor på deltid. 

 En liten påminnelse: För att kunna komma in på Unikum måste alla föräldrar se till att 

personuppgifter i eBarnUngdom är uppdaterade. Länken finns på skolans hemsida. 

Eleverna i årkurs 5 har fått det fina uppdraget att ha Luciatåg för kommunfullmäktige på deras 

sammanträde den 12 december. Skolan får ett välkommet bidrag för detta. Mer information om 

Luciafirandet på skolan kommer senare. 

Hoppas att ni får en chans till lite ledighet och avkoppling under Allhelgonahelgen! 

    Med vänlig hälsning, 

Eva 


