Månadsblad Fredrika Bremerskolan – aug/sept 2016
Hej!
Härligt att alla är tillbaka på skolan! Nu är
ventilationsaggregat bytt och vi har fått f d
Liljans lokaler omgjorda till klassrum.
I höst Uppsala Kommuns grundskolor att gå
över till UNIKUM som pedagogiskt
dokumentationssystem (ersätter Edwise).
Systemet ska vara ett kontinuerligt
dokumentations- och bedömningsstöd för
läraren och eleven. Det ska också fungera som
en plattform för kommunikation mellan skolan
och hemmet. Vi återkommer med mer info när
vi är igång.
Simning
Under vecka 36 och 37 kommer årskurs 2-5 åka
till Gottsundabadet och simma. Vid något
tillfälle under dessa veckor kommer vi ber er att
lämna era barn senast kl. 7.45 så vi hinner med
bussen som går 7.50. Klasslärare meddelar er
om ditt barns klass är ”drabbad” av detta och i så
fall vilken dag.
Viktig information till samtliga familjer
Vi har en elev på Fredrika Bremerskolan som på
grund av medicinska omständigheter är extremt
infektionskänslig och där en magsjuka kan ge
livshotande konsekvenser. Vi ber er därför att
beakta följande:
 Ingen som har magsjuka/vinterkräksjuka
får vistas på skolan/fritids.
 Stanna hemma minst 48 timmar efter
senaste symptom.
 Berätta vid frånvaroanmälan om ditt
barn drabbats av
magsjuka/vinterkräksjuka så vidtar
skolan åtgärder.
 Om någon insjuknar under
skoltid/fritidstid i skolan är det absolut
nödvändigt att det sjuka barnet hämtas
hem omedelbart.
 Vi hjälps alla åt att hålla oss friska
genom bl.a. god handhygien.
Vid ev. frågor kontakta skolsköterskan på tel.
018-727 58 79 alt.
e-post: margaretha.larsson@uppsala.se
Inget firande med glass mm på skolan vid
födelsedagar
Vi håller kvar vid regeln att elever inte tar med
glass och dylikt att bjuda på i skolan när de
fyller år. Beslutet grundas dels på att elever har
olika allergier alt. diabetes samt att det ur ett

kostperspektiv inte är bra. Olika familjer har
dessutom olika ekonomiska förutsättningar för
att bjuda hela klasser. Skolan bjuder istället på
glass eller dylikt vid ett par tillfällen under
läsåret.
Frukt/smörgås
Om ni skickar med ditt barn mellanmål ber vi att
ni håller er till smörgåsar, frukt eller grönsaker.
Det har visat sig att det ibland bjuds enbart till
vissa kompisar men inte andra när elever haft
med sig kanelknäcke, drickyoghurt och andra
godsaker.
Inbjudan till kalas
Ska ditt barn ha kalas får man dela ut
inbjudningar i skolan om hela klassen bjuds,
inte annars.
Parkering vid lämning och hämtning
På Fredrika Bremergatan får man stanna i ca 15
min för att underlätta hämtning/lämning av barn.
Ur säkerhetssynpunkt är det inte tillåtet att köra
in på skolans parkering då det inte finns ett flöde
ut från parkering utan att backning måste ske.
Skolrådet har uppmanat mig att vädja till er
föräldrar att ni i möjligaste mån inte tar bilen till
skolan utan istället går eller cyklar tillsammans
med era barn. Ett alternativ som diskuterats på
skolråd är om ni föräldrar kan hjälpas åt med att
följa med barnen till skolan och då ta fler än ert
eget barn med er.
Utvecklingssamtal
Höstens samtal kommer att ligga måndag –
onsdag mellan 14.00-17.00 vecka 40 och vecka
42. Under dessa två veckor kommer idrott-,
musik- och slöjdlärare också finnas tillgängliga
så möjlighet att prata med dem också finns.
Fritidspedagogerna kommer att delta på samtal i
årskurs 1.
Inga värdesaker i skolan
Skolan ersätter inte värdesaker som försvinner
under skol- och fritidstid. Vi vädjar till er att inte
skicka med era barn leksaker,värdesaker eller
pengar.
Ansökan om ledighet
Om du behöver söka ledigt för ditt barn så gör
du det genom att fylla i en blankett ”Anhållan
om ledighet för elev”. Blanketten finns på
hemsidan men även att hämta på skolan.
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OBS! Ledighetsansökan ska med anledning av
skolplikt vara påskriven av klasslärare och
rektor innan ledigheten tas ut.
Övergripande kalendarium
Frånvaroanmälan (ej lov)
Ring in frånvaro på tel. 0515-777 601 eller
skapa ett konto via skola24.
Genom att skapa ett användarkonto i skola24
kan du även anmäla frånvaro del av tag t ex vid
tandläkarbesök. Se info nedan eller info på
hemsida under ”Sjukanmälan – skola24”.
Så här öppnar du ett nytt användarkonto i
Skola24
På skolans hemsida finns instruktioner. Du
behöver en blankett där du fyller i:
 ditt namn
 ditt personnummer
 din e-postadress
Lämna blanketten till klassläraren. Efter några
dagar får du ett e-brev med en sextonsiffrig
aktiveringskod. I samma brev hittar du
instruktioner för hur du ska öppna ditt konto.

29 augusti – Föräldramöte förskoleklass 1819.30
8 september – Föräldramöte åk 1-5
18.00 i respektive klassrum
19.00-19.30 gemensam presentation i matsalen
v. 36-37 extrasimning åk 2-5 (separat schema
kommer)
2 sept – Skolfotografering
30 sept – Studiedag, fritidshemmet öppet.
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

OBS! Frånvaroanmälan vid lov
Vid lov fungerar det inte att registrera i skola24.
Ring därför direkt till ditt barns fritidavdelning:
Diamanten: 018-7275885
Regnbågen: 018-7275882
Förskoleklass: 018-7275840
Från skolans restaurang:
Om ditt barn äter specialkost eller har
födoämnesallergi önskar husmor Gun att
sjukanmälan görs till köket senast 8.00. (gäller ej
laktosintolleranta eller de som äter kost utan
fläskkött). Ring telefon 018-7277631
Tack på förhand! / Kökspersonalen

Vänliga hälsningar Ulrika och all personal!

Skolrådet
Den 8 september på 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. Datum för skolråd:
14 september, 13 oktober, 15 november
Tid: 18.30
Plats: 1 As klassrum
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