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Hej, 

Jag heter Ulrika Nissemark och är sedan i 

början av januari ny rektor här på 

Pluggparadiset. Januari har varit en 

spännande månad med många möten med 

elever, personal och vårdnadshavare. 

Pluggparadiset är en mycket fin och 

välskött skola vilket känns fantastiskt roligt 

att nu få axla ansvar och utveckling för. 

Fortsättningsvis kommer jag att skriva 

informationsbrev till er vårdnadshavare 

några gånger varje termin. Breven 

publiceras i UNIKUM och läggs ut på 

skolans hemsida.  

 

Skolval – åk 5 

Jag vill göra alla vårdnadshavare med barn 

i åk 5 uppmärksamma på att Skolvalet är 

öppet. Under skolvalsperioden söker ni en 

ny skola för ert barn till åk 6. Skolvalet är 

öppet från 10 januari till 31 januari. Har ni 

frågor eller funderingar kring skolvalet 

kontakta gärna Antagningsenheten eller gå 

in och läs på https://www.uppsala.se/skola-

och-forskola/grundskola/skolval/  

 

Kvarglömda kläder 

Nu har kvarglömda kläder samlats ihop 

och hängts upp innanför huvudentrén. Titta 

om ni hittar något som tillhör er. Kläderna 

hänger i entrén under vecka 5, därefter 

plockas kläderna ner i säckar. Vi har 

uppmärksammat att många av kläderna 

inte är märkta, toppen om ni har möjlighet 

att märka kläderna så vi kan återföra så 

mycket av kläderna som möjligt. De kläder 

som inte hämtas eller kan återföras skänks 

till välgörande ändamål.  

 

Allergi  

Vi vill göra er alla uppmärksamma på att 

vi har nötförbud i skolans samtliga lokaler 

och vid utflykter. Vi är även en parfymfri 

skola.  

 

Trafik 

Framförallt på morgonen och 

eftermiddagen är det trångt och rörigt i 

trafiken utanför skolan då många 

vårdnadshavare lämnar och hämtar sina 

barn med bil.  Vi behöver alla hjälpas åt 

med att tänka oss för, hålla oss till de 

trafikregler som gäller, för att underlätta 

situationen. Om vi hjälps åt med detta 

minskar vi risken för att barn och vuxna 

kommer till skada i trafiken. Ur ett 

folkhälsoperspektiv rekommenderas även 

att ni vårdhandshavare som har möjlighet 

att gå med ert barn till och från skolan gör 

det.  

 

Ledighet under läsåret 

Det är många vårdnadshavare som begär 

ledigheter för sina barn under terminen, 

därför kommer här en påminnelse om vilka 

regler som gäller. I Skollagen 7 kap 18 § är 

denna fråga reglerad:” En elev får beviljas 

kortare ledighet för enskild angelägenhet. 

Om det finns synnerliga skäl får längre 

ledighet beviljas. Rektor beslutar om 

ledighet”. Förordningen innebär möjlighet 

till ledighet, inte automatiskt rätt till 

ledighet. I varje enskilt fall bör förfrågan 

göras i god tid. Begäran om ledighet görs 

alltid skriftligen på speciell blankett som 

finns på skolans hemsida. Samtliga 

vårdnadshavare ska skriva under 

ledighetsansökan. 

 

Gällande elever i åk 3: Ledighet under 

nationella provperioden beviljas ej! 

Nationella prov genomförs i årskurs 3 

veckorna 11–20. 

 

Sportlov 

Förfrågan om omsorgsbehov för sportlovet 

är utskickad. Fundera gärna en extra gång 

innan ni fyller i ert behov. Under jullovet 

var många barn anmälda men kom inte till 

fritids. Om vi hjälps åt med detta, att ni 

vårdnadshavare fyller i det omsorgsbehov 

ni har, får vi i skolan rätt förutsättningar att 
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kunna beräkna rätt mängd mat, antal 

personal och planera aktiviteter.  

 

Utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtal sker för samtliga elever 

på skolan under veckorna 14, 15 och 17. 

Utvecklingssamtal sker två gånger/läsår. 

Samtalet dokumenteras i UNIKUM.  

I UNIKUM sker även bedömning av 

elevernas kunskapsutveckling. 

Bedömningar sker kontinuerligt och 

publiceras i UNIKUM tre gånger varje 

läsår, i slutet av oktober, mars och maj. 

När bedömningen sker får du som 

vårdnadshavare en notis om att ny 

information finns i UNIKUM.  

 

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.  

 

Skolråd 

Nästa skolråd är onsdag 27 februari kl. 

18.30-20.00.  Vi träffas i personalrummet.  

 

Kalendarium januari, februari & mars: 

25/1 Lämna in lovlapp för 

sportlovet. 

12/2  Allsångskonsert UKK 

åk 1 & 2.  

13/2  Bandykul på studenternas  

åk 1. 

18–22/2 Sportlov 

26/2 Vinterfriluftsdag åk 1–3. 

27/2 Skolråd 

7/3 Vinterfriluftsdag åk 4–5. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hälsningar 

 

Ulrika med all personal 


