
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

  PLUGGPARADISET 



Välkommen till Pluggparadiset! 

 

Pluggparadiset är en F – 5 skola. Elevantalet är i dag ca 340 elever fördelade på 13 klasser 
inom grundskolan. Speciallärare och ”Kärnhuset” tar emot elever i behov av särskilt stöd. 
Elever med annat modersmål än svenska får extra stöd av lärare i SVA (svenska som 
andraspråk). 

 

På skolan finns skolbarnsomsorg för elever i skolår F – 3. Ca 240 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! 

Ragni Åkerlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Kontakt 

Ragni Åkerlund 
Rektor 
018-727 77 36 
ragni.akerlund@skola.uppsala.se 
 
 

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

Hemsida 

www.pluggparadiset.uppsala.se 

Matilda Presthus 
Biträdande rektor 
018-727 77 08 
matilda.presthus@skola.uppsala.se 
 
 



En vanlig dag i förskoleklass på Pluggparadiset 

06.30 Fritids sammanslaget  

07.45 Lek ute 

08.15 Skolstart 

 Samling 

 Arbetspass 

09.00 högläsning 

09.20 Rast 

09.40 Arbetspass 

10.30 Lunch 

11.10  Rast 

11.40 Arbetspass 

12.10 Aktivitetsstund 

13.20 Avslutning skoldagen, 

 fritids börjar 

13.30 Mellanmål 

14.00 Lek ute/Pyssel 

16.30 Sammanslagning av fritids 

  

 

 

 

 

 

 

 



Hur ser starten ut för mitt barn på Pluggparadiset? 

Vecka 31 och vecka 32 är fritids sammanslaget F-3 

Vi kan ej garantera att förskoleklasspersonalen är på plats under ovanstående 

veckor. 

Vecka 33  Rekommenderade inskolningstider 

 

måndag 08.15 – 10.00 

tisdag 08.15 – 11.15 (eleverna äter lunch på skolan) 

onsdag 08.15 – 13.20 (eleverna äter lunch på skolan) 

torsdag Studiedag (Skola och fritids är stängt) 

fredag  Studiedag (Skola och fritids är stängt) 

 

Vecka 34 (Skolstartsvecka) 

måndag 08.15 – 10.00 /full dag för inskolade elever (Första skoldagen) 

tisdag 08.15 – 11:15 /full dag för inskolade elever 

onsdag  08.15 – 13.20/full dag för inskolade elever 

torsdag  08.15 – 14.30 (eleverna äter lunch och mellanmål på skolan) 

fredag  Full dag för alla  

Lovdagar läsåret 2018/2019 

Fredag 28/9 

Höstlov 29/10-2/11 

Höstterminen avslutas 20/12 

Vårterminen startar 8/1- 2019 

Sportlov v.8 (18/2-22/2) 

Påsklov v.16 (15/4-22/4) 

Valborg och 1 maj (30/4-1/5) 

Kristi himmelsfärd ( 30-31/5) 

Nationaldagen 6/6   

fredag 7/6 

Vårterminen slutar 12/6 

 

Fritids är öppet under lovdagarna, dock ej röda dagar.  

På höstterminen är fritids stängt 16-17/8 


