Månadsblad Fredrika Bremerskolan maj-juni 2017
Hej!
Skolavslutning
Den 9 juni är det dags för skolavslutning och
vi hoppas som vanligt på en solig sådan. Vid
regn gäller samma rutin som tidigare år, d v
s avslutningen för eleverna hålls i
gymnastiksalen. På grund av platsbrist är
det då enbart 5:ors föräldrar som får
delta i salen. Men, som sagt vi håller
tummarna för solsken!
Skolavslutningsdagen börjar för barnen kl.
8.20 i klassrummet och
avslutningsprogrammet för föräldrar och
övriga släktingar drar igång ca 8.30 på
skolgården. Skoldagen slutar ca 9.40 och
fritids tar över för de elever som har
barnomsorgsplats.
Fritidsplats för elever i årskurs 4-5
Vill ni att ert barn fortsätter i
fritidsverksamhet på Fredrika Bremerskolan
görs anmälan i systemet eBarnUngdom. Vi
påminner om detta eftersom
fritidshemsplatsen upphör efter årkurs 3 och
måste sökas på nytt.
Skolrådet
I höst på första föräldramötet kommer ni att
välja klassrepresentanter till skolrådet, en
ordinarie och en suppleant. Vill du veta vad
vi gör/har gjort på skolrådet så kontakta din
klass skolrådsrepresentant. Ser fram emot
nytt skolrådsår till hösten med nya och
”gamla” skolrådsrepresentanter!

Personal som är tjänstledig
Narbeh Sarkisian 12 maj – 8 juni samt ht -17
Gunilla Rensmo läsår 17-18
Sandra Hallin ht-17
Ny personal
Åsa Finn – musiklärare
Övrig rekrytering pågår
Datum för skolråd:
22 maj
Tid:18.30 -20.00
Plats: 1 As klassrum

Övergripande kalendarium
17 maj Öppet hus kl. 17-19
23 maj Karuselldag (elever/nya fsk-elever
besöker sina valda skolor)
26 maj Lov (Kristi Himmelsfärdsdag)
5 juni Lov
9 juni Skolavslutning
12 juni Planeringsdag, OBS! hela skolan
stängd
17 och 18 augusti Planeringsdag, OBS! hela
skolan stängd
21 augusti skolstart 8.20

Med vänliga hälsningar
Ulrika och all personal

Personal som slutar
Moriss Grauman - musiklärare
Britt-Marie Persson – klasslärare
Rakel Gestsdottir – lärare (varit tjänstledig
läsår 16/17)
Per Söderberg – förskollärare
(visstidsanställd)
Oscar Österberg – fritids (visstidsanställd)
Eva Lind – förskollärare (visstidsanställd)

Rektor Ulrika Axelsson Fredrika Bremerskolan
ulrika.axelsson@uppsala.se
tel/mob 018 727 58 80
www.fredrikabremerskolan.uppsala.se

