Välkommen till Pluggparadiset!

Pluggparadiset är en F – 5 skola. Elevantalet är i dag ca 355 elever
fördelade på 13 klasser inom grundskolan. Vi har ett välfungerande
Elevhälsoteam, med skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator,
speciallärare och rektorer. Elever med annat modersmål än svenska
erbjuds modersmålsundervisning.
På skolan finns skolbarnsomsorg för elever i skolår F – 3. Ca 220
elever finns inskrivna i skolbarnsomsorgen. Skolan har eget
tillagningskök.
Vi är en skola där:
• alla elever ska känna sig trygga
• lärande och kunskapsutveckling står i fokus
• vi värnar om ett gott och respektfullt samarbete med
vårdnadshavare.
Välkommen!
Personalen på Pluggparadiset

En vanlig dag i förskoleklass på Pluggparadiset
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Fritids sammanslaget
Lek ute (alla är ute)
Skolstart
Samling
Arbetspass
Högläsning
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Aktivitetsstund
Avslutning skoldagen,
fritids börjar
Mellanmål
Lek ute/Pyssel
Sammanslagning av fritids
Att börja i förskoleklass på Pluggparadiset

Skolan börjar måndagen den 19 augusti 2019 kl. 08.15.
Skoltiden är 08:15-13:20, inklusive lunch.
För er som behöver omsorg för ert barn innan den 19 augusti är det
sommarfritids som gäller. Fritids är fram till och med vecka 30 på
Storvretaskolan. Vecka 31-33 är fritids på Pluggparadiset.
OBS! Vi kan inte garantera att ordinarie förskoleklasspersonal är på
plats under ovanstående veckor.
Fritids är stängt för planering måndag 12 augusti och tisdag 13
augusti.

Höstterminens lovdagar:
• Vecka 44: 28 oktober, 29 oktober, 30 oktober, 31 oktober och 1
november.
• Fritids är öppet under lovdagarna, dock ej röda dagar.
• Höstterminen slutar fredag 20 december.
Sjukanmälan: Skola 24
• Är ditt barn sjukt behöver du sjukanmäla ditt barn varje dag via
Skola24 enligt följande:
• Ring 0515–777 601 före kl.8.00.
• Välkomstmeddelande:
”Hej och välkommen till Skola24: s
frånvaroanmälan för Uppsala kommun”.
• Knappa in elevens personnummer.
• När registreringen är klar, invänta bekräftelse och avsluta
samtalet.
• Ny anmälan krävs varje dag.
• Information finns även på vår hemsida.
• På loven ringer du direkt till fritids.
Viktiga datum:
• Skolvalet är öppet 10–31 januari.
• Mellan 1–12 mars får vårdnadshavare besked om skolplacering
– går att se i e-barnungdom.
• Klasslistorna är färdiga i april och skickas hem tillsammans med
informationsbrev.
• Hälsa-på-dag/Karuselldag onsdag 22 maj kl. 09.00-10.00.
• Barnomsorg/fritids från 1 augusti, fritids stängt måndag 12
augusti och tisdag 13 augusti.
• Skolstart måndag 19 augusti kl. 08.15-13.20.
• Föräldramöte onsdag 22 maj kl. 18.00-19.30.

Kontakt
Ulrika Nissemark
Rektor
0725-19 65 03
ulrika.nissemark@uppsala.se

Matilda Presthus
Biträdande rektor
0725-80 56 51
matilda.presthus@uppsala.se

Jenny Norman
Skoladministratör
018-727 77 08
jenny.norman@skola.uppsala.se

Hemsida
www.pluggparadiset.uppsala.se

