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Hej! 

Hösten är snart slut och nu väntar vi på 

snö och minusgrader med hopp om en 

härlig vinter. Oavsett väder fortsätter vi 

att vistas en hel del utomhus på grund 

av rådande Corona-läge, så vi är 

tacksamma om ni har möjlighet att 

skicka med ”kläder efter väder” och ett 

extra ombyte till ert barn. Alltid skönt 

att kunna byta blöta strumpor mot 

torra! 

 

Corona 

Vi i skolan fortsätter att följa 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 

självklart nu de skarpare riktlinjerna för 

Uppsala. Vi är tacksamma för att ni 

vårdnadshavare lämnar och hämtar ert 

barn utomhus och att vi tillsammans 

hjälps åt att hålla avstånd – vi är rädda 

om varandra! 

 

Skolans regler 

Under höstterminen har vi via elevrådet 

och i personalgruppen uppdaterat 

skolans regler. De nya reglerna finns 

bifogad med detta brev men finns även 

på skolans hemsida. 

 

Skola 24 

Nu kan du som vårdnadshavare gå in via 

webben https://uppsala-sso.skola24.se 

och frånvaroanmäla ditt barn. Du loggar 

in med BankID och har möjlighet att 

frånvaroanmäla för en längre period 

(flera dagar) samt del av dag.  

 

 

Unikum 

Unikums gamla app är utdaterad och 
upphörde den 21/10.  
Appen som ersätter den gamla är 
Unikum Familj. Den är uppdaterad med 
bra gränssnitt och funktioner för bland 
annat meddelanden, lärlogg, 
planeringar, uppgifter, samtalet och 
schema/frånvaro (synkat från Skola 24). 
Ni vårdnadshavare kan logga in med 
BankID i appen.  
Bifogar en länk som beskriver appen:  
 
https://sites.google.com/unikum.net/un
ikumfamilj/om-appen?authuser=0  
 

Utrymning och ny morgonrutin 

Under hösten har vi övat utrymning vid 

två tillfällen, ett under skoltid och ett 

under fritidstid. Vi har även fått öva 

”skarpt” som jag tidigare informerat om. 

Därav behöver vi ändra våra rutiner för 

morgonen. Vi behöver säkerställa att 

inga elever finns i skolans lokaler innan 

kl. 08.15. Det gör att vi från vecka 45 

kommer att öppna skolan först 08.15. 

Slussen kommer att vara öppen för in 

och ut passage och självklart kommer 

fritids att vara öppet ”som vanligt”.  

 

APT-datum 

Personalen träffas regelbundet för 

ArbetsPlatsTräffar. Dessa sker ca tre 

gånger varje termin på tisdagar och 

startar kl. 16.00. Det innebär att vid 

dessa tillfällen kommer det att vara 

kända vikarier i fritidsverksamheten. 

APT sker vid följande datum:  

11 november 2020, 9 februari 2021, 

23 mars 2021 och 4 maj 2021 
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Upphittade kläder 

Vi har mängder med omärkta 

”borttappade” kläder och skor här i 

skolan. Kläderna förvaras i stora entrén 

utanför expeditionen. Har ni möjlighet 

ber vi er märka barnens kläder och skor 

så att vi lättare kan återföra kläderna 

och skorna till dess rätta ägare. De 

kläder som inte hämtas eller kan 

återföras har tidigare skänkts till 

välgörande ändamål i slutet av varje 

termin. Nu har vi tänkt om! Hädanefter 

kommer vi att lägga ut kläder och skor 

på en angiven dag så att ni 

vårdnadshavare kan komma hit till 

skolan och se över om ni hittar några 

kläder eller skor som ni saknar. Därefter 

kommer de plagg som inte har hämtats 

att finnas för ”försäljning” till valfritt 

belopp. Man betalar det man själv tycker 

att plagget är värt.  

 
Pengarna kommer sedan att användas 
för inköp av lekmaterial till Lekoteket så 
att de kommer alla elever tillgodo.  
 

Värdeföremål som hittas på skolan 

lämnas till Theresa Gustafsson på 

expeditionen. 

 

Lucia och skolavslutning 

Snart är det dags för Lucia. En högtid att 

fira för att samlas kring ljus och musik. 

Detta år blir som ni säkert förstår inte 

som tidigare år. Åk 5 kommer att 

ansvara för Luciafirandet här på skolan 

och det kommer att ske digitalt. Mer 

information kommer till er 

vårdnadshavare i åk 5 via klasslärarna.  

Detsamma gäller skolavslutningen. Vi i 

skolan planerar för 

Vinter/julavslutningen som sker fredag 

18 december kl. 08.15-10.00 där endast 

elever och lärare/pedagoger deltar i 

respektive klassrum. Detta innebär att ni 

vårdnadshavare inte kan närvara vid 

avslutningen. 

 
Skola24 – Frånvaro 

Frånvaron i Skola24 ska rapporteras 

varje dag eleven är frånvarande.  

Ring tel. 0515-777 601 senast kl. 08.00 

för att vara säker på att vi i skolan får 

informationen i rätt tid.  

 

 

 
 

 

 

Hälsningar 

 

Ulrika med personal 
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