Månadsblad Fredrika Bremerskolan – oktober 2016
Hej!
Simveckorna är förbi och arbetet på skolan
är igång som vanligt igen. Eleverna har
utvärderat simveckorna och de har överlag
positiva erfarenheter av insatsen. Det vi
tydligt märkte var att förflyttning till
Gottsunda tog mycket tid och var
resurskrävande i form av personal samt att
det vissa dagar blev lite trängre i matsalen.
Personalen kommer också att utvärdera för
att se över om vi kan justera för ännu bättre
upplägg nästa år.

OBS! Viktigt ang parkeringen
Vi ber er att inte köra in på skolans
parkering vid lämning och hämtning av
barn. Parkerade bilar har medfört att
sopbilarna inte kommit fram och skola och
skolmatsal blir utan sophämtning.

Öppning på A och B-sidan kl. 7.00
Nu öppnar både A- och B-sidan klockan
7.00 på morgonen. Även stängning sker på
respektive sida.

Halloween disco 28 oktober
Klass 5A och 5B bjuder in till Halloween
disco:
Fredag den 28/10
Kl:18:00-21:00
Pris 50kr och då ingår godispåse, popcorn
och saft. Det blir lekar, spökhistorier, dans
och mycket andra roligheter.
Man kan vara utklädd men det är inte ett
krav!

Övergripande kalendarium
v.40 och v.42 Utvecklingssamtalsveckor
31 okt – 4 nov Höstlov, fritidshemmet öppet
21 dec Skolavslutning
9 jan – Hela skolan stängd, planeringsdag
10 jan Skolstart
v. 8 sportlov
v. 15 påsklov
26 maj lov (Kristi Him)
5 juni lov
9 juni skolavslutning

Lxcoach lägger ner
Den centralt ordnade läxhjälpen i matematik
för grundskolan elever i årskurserna 4–9
lägger ner då antalet elever som nyttjat
tjänsten varit mycket liten.

Utvecklingssamtal åk 1-5
Höstens samtal är igång denna vecka och
fortätter vecka 42. Fritidspedagogerna
kommer att delta i årskurs 1:s samtal.

Vänliga hälsningar Ulrika och all personal!

Skolrådet
Datum för skolråd:
13 oktober, 15 november
Tid: 18.30 -20.00
Plats: 1 As klassrum

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

