Månadsblad Fredrika Bremerskolan mars - april 2017
Hej!
För er som har gjort ett skolval så har vi nu
fått reda på att ni imorgon fredag kommer
kunna logga in i eBarnUngdom för att se ert
barns skolplacering under ”Mina ärenden”.
Placeringsbeskedet skickas också per post
till barnets hemadress under vecka 12. Se
mer info på skolans hemsida.
Den här veckan börjar vi arbeta lite mer än
vanligt med värdegrundsarbetet. Varje vecka
arbetar klasserna med olika gruppstärkande
övningar, social färdighetsträning och annat
smått och gott. I vissa klasser kommer det
bland annat handla om hur och vad man
skriver i sociala medier. Vi är
jättetacksamma om ni föräldrar hjälper oss i
att verka för vett och etikett på nätet och har
koll på vad era barn gör på sociala medier.

Skolråd
Den 23 mars måste jag be att få flytta
skolrådets starttid från kl. 18.30 till kl.
19.00.

Enkät för att utveckla
fritidsverksamheten
Alla elever som har barnomsorg har fått ett
mail med en enkät. Vi vill jättegärna att ni
svarar på den så vi kan fortsätta att utveckla
verksamheten. Sista svarsdatum är förlängt
till imorgon fredag den 17 mars.

Sommarfritids vecka 27-30
I år är det Fredrika Bremerskolans tur att ha
sommarfritidsverksamheten. Elever från
Kvarngärdesskolan, von Bahr, Gamla
Uppsala skola och Liljeforsskolan är då här
tillsammans med oss. Ni måste senast den
18 april fylla i en särskild blankett om ni har
omsorgsbehov under dessa fyra
sommarlovsveckorna. Blanketten finns att
tillgå via Camilla Forsström, skoladmin.
Camilla.forsstrom@uppsala.se alt. 0187275877.

Frukost för elever med
morgonomsorgbehov
Glöm inte att meddela om ditt barn ska äta
frukost på skolan (serveras med sista insläpp
7.15). Vi måste veta antal barn för
beställning till måltidsservice. Glöm inte
heller att meddela om ditt barn slutar att äta
frukost. Allt för en miljömedvetenhet
(mindre svinn) och för att använda våra
resurser på ändamålsenligt sätt.

Kängurutävling
Torsdag 16 mars kommer årskurs 1-5 att
vara med i matematiktävlingen
"Kängurutävlingen". Eleverna kommer att
arbeta med problem som inte är av
traditionell räknekaraktär utan uppgifterna
handlar om matematiska idéer och
begrepp. Tävlingen anordnas av NCM,
Nationellt center för matematikutbildning.

Datum för skolråd:
23 mars, 19 april
Tid: OBS! 23 mars kl. 19.00-20.30
19 april som vanligt igen 18.30 -20.00
Plats: 1 As klassrum

Övergripande kalendarium
v. 15 Påsklov
17 maj Öppet hus
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

Med vänliga hälsningar
Ulrika och all personal

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

