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Nu har den första hela veckan passerat för förskoleklassen och det har gått bra 

för eleverna att komma in i rutinerna. Förutom att vi har talat en del om rutiner 

så kom eleverna i slutet av förra veckan med förslag på namn till våra två 

klassrum. I måndags röstade vi sedan fram namnen Fladdermusen och Ormen 

och dessa två djur har sedan fått vara temat i veckans arbete. Vi har talat om 

fladdermöss och ormar, tittat efter platser i skogen där de skulle kunna ha sina 

bon, pysslat, ritat och skrivit om djuren. Dessutom har vi läst en berättelse som 

handlar om hur det kan vara att börja skolan. Eleverna har även haft musik och 

idrott vilket har uppskattats. Idrotten bestod mycket av grupp- och 

sammarbetslekar och på musiken har eleverna övat på sånger och rytmik.  

Ramstadagen 2/9   

Den andra i nionde är det dags för den årliga Ramstadagen. Åk 6 planerar då 

aktiviteter för alla skolans elever och förskoleklassen har sin aktivitet på 

förmiddagen.  

Skoljoggen 

Fredagen den en 16/9 har det blivit dags för Skoljoggen igen. Skoljoggen är 

Sveriges i särklass största motionslopp och vi brukar delta varje år. Vi kommer 

att skicka ut mer information när det närmar sig.  

Nötförbud  

Kost och restaurang som serverar skolmaten har totalförbud mot nötter, 

jordnötter, mandlar och sesamfrön i den mat som serveras. Eftersom vi har 

elever på skolan med så svåra allergier att de kan hamna i livshotande tillstånd, 

så får detta inte heller tas med hemifrån till skolan. Vill ni veta mer om 

skolmaten, så kan ni få en hel del information på 

http://kostochrestaurang.uppsala.se/.   

Bussar 

Ni som inte ännu har meddelat oss vilken färg på bussen ert barn har, vänligen 

gör det snarast.  

Föräldrarmöte 

http://kostochrestaurang.uppsala.se/


Den 5/9 klockan 18.00 har vi föräldramöte. Där kommer vi att tala om de 

modeller vi arbetar utifrån samt vår policy för konflikthantering. Har ni frågor 

eller funderingar som ni vill att vi tar upp på mötet så maila dessa till oss senast 

fredagen den 2/9.      

Skogsdag 

Förskoleklassen har sin första skogsdag den 6/9 och då är vi ute i skolskogen 

hela dagen. Då är det viktigt att eleverna har på sig bra kläder samt 

vattenflaska, frukt eller smörgås som vanligt. Vi kommer att få med oss mat 

från matsalen att äta i skogen.  


