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Månadsbrev 5A december 

Information gällande 5A. 

Biblioteket 

Sista besöket till biblioteket denna termin blir tisdagen den 6/12. Då kommer även biblioteket i 

Stenhagen ordna bokprat. Vilket betyder att en bibliotekarie presenterar litteratur och ger tips till 

läsning. 

Utedagar i samband med utvecklingssamtal 

Det kommer att bli en och en halv dag i skogen under den vecka mellanstadiet håller sina 

utvecklingssamtal. Dels för att lösa utvecklingssamtalet rent praktiskt, dels för att skogsdagar är en 

bra dag. Årskurs fem kommer att ha skogsdagar onsdagen den 7/12. Då blir det en vanlig utedag med 

olika aktiviteter i skogen. Vi har planer på att uppmärksamma Nobeldagen. Sedan blir 

utvecklingssamtalsdagen delvis ute. På förmiddagen blir det lektioner inomhus, eftermiddagen blir 

utomhus. 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet kommer att ske, som tidigare information angivit, torsdagen den 8/12. Jag 

förstår att alla tider inte passar, men jag ber er att i första hand försöka byta med varandra. Detta för 

att fler än fyra samtal åt gången inte ger någon kvalitet från min sida. 

Simning 

Vi har preliminärbokat fredagen den 16/12 till att åka och simma med de elever som inte klart 

simtestet. Vi kommer att prata med berörda elever och informerar dem om denna dag. Det ser i 

dagsläget ut att bli en halvdag på Fyrishov med enbart simträning. Övriga elever går enligt schema. 

Skolavslutningen 

Julavslutning äger rum onsdag 21/12 kl. 9.00 utomhus framför gamla skolan. Därefter bjuds föräldrar 

och anhöriga in till kaffe med dopp i matsalen. Eleverna starta sin skoldag som vanligt, 8:45. För 

busstider denna dag, se information på annan plats på hemsidan. 

Terminstart vårterminen 17 

Eleverna startar den nya terminen tisdagen den 10/1. Ordinarie schema gäller. 

Nästa månadsbrev 

Månadsbrevet nästa gång kommer att publiceras på hemsidan fredagen den 27/1. 

Kalendarium 
Biblioteksbesök 6/12 

Skogsdag 7/12 

Utvecklingssamtal + utedag 8/12 

Simning 16/12 

Skolavslutning 21/12 

Terminstart 10/1 

Nästa månadsbrev 27/1 
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Tack för denna termin! Hoppas på fortsatt gott samarbetet även nästa. 

Andreas 

Andreas.gellerstig@uppsala.se 
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