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 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Välkomna tillbaka till en ny termin och 

god fortsättning på det nya året! 

Tack alla elever, personal och 

vårdnadshavare för en fantastisk 

julavslutning. Nu väntar en härlig 

vårtermin med nytt lärande och nya 

utmaningar.  

 

Isbana 

Skolan har investerat i skridskois även i år. 

Vi hoppas på kallgrader så vi får stor 

användning för isen. Under julfritids sista 

dagar åkte många av barnen – kul!  

 

UNIKUM 

Grundskolan i Uppsala kommun har 

upphandlat en ny lärportal för 

dokumentation kring elevernas 

kunskapsutveckling, UNIKUM. 

Eriksskolan är en pilotskola vilket innebär 

att vi redan under våren kommer att börja 

använda portalen. Vi avslutar därmed vårt 

arbete i den nuvarande portalen Edwise. 

Mer information om UNIKUM kommer!  

 

Skolvalet 

Sedan tidigare har information gått ut om 

att eleverna i åk 3 och åk 4 ska in i 

skolvalet hösten 2016. Observera att  

skolvalsperioden börjar 15 januari och 

pågår fram till 31 januari. 

Mer information om skolvalet hittar ni här: 

uppsala.se/skola-och-

forskola/grundskola/skolval/  

 

Gröna förrådet vid E-huset 

Tråkigt att behöva meddela att förrådet vid 

E-huset brann under jullovet. Polisen och 

brandförsvaret var på plats och en 

polisanmälan om brand är upprättad. 

Skolfastigheter har under jullovet sanerat 

området och flyttat sopförrådet som stod 

vid personalparkeringen ner till E-huset.  

 

 

 

Trafiksituationen 

Var uppmärksam på att trafiksituationen 

vid skolan kan vara ”rörig” under 

morgontid. Parkera gärna i närområdet och 

följ barnen gåendes till skolan. Tack för 

visad hänsyn! 

 

Sportlov 

Lovlapp inför fritids på sportlovet kommer 

snart att delas ut. Fundera gärna en extra 

gång innan ni fyller i lappen, då vi under 

jullovet hade många barn som var anmälda 

men som inte kom till fritids. Detta gör att 

vi får rätt förutsättningar att kunna beräkna 

rätt mängd mat, antal personal och planera 

aktiviteter.  

 

Skolråd 

Vårterminens skolråd sker följande datum: 

2 februari, 22 mars och 17 maj. Vi träffas i 

Stora skolans personalrum kl.18.30–19.30. 

Välkomna! 

 

Skola24 – Frånvaro 

Frånvaron i Skola24 ska rapporteras varje 

dag eleven är frånvarande.  

Ring tel: 0515-777 601 senast kl. 08.00. 

 

Planeringsdagar 2016 

Informerar redan nu om vilka dagar som 

skolan och fritids är stängt för planering: 

Måndag 13 juni 

Torsdag 11 augusti 

Fredag 12 augusti 

Måndag 31 oktober 

  

Kalendarium Januari & februari: 

2/2  Skolråd 18.30 

3/2 Lovlapp in för sportlovet  

22/2-26/2 Sportlov  

 

Hälsningar  
Ulrika med personal 


