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Hej!

Nu har halva terminen passerat och vi har 

haft en bra skolstart! Vi har tillsammans 

genomfört gemensamma aktiviteter som 

Eriksjoggen, friidrottsdag och lekdag. 

Härlig start! 

 

Skolenkäten 

Påminnelse om att du som vårdnadshavare 

svarar på Skolinspektionens webbenkät. 

Skolenkäten görs på alla landets skolor 

under en tvåårsperiod. Enkätresultatet 

utgör ett viktigt underlag för 

Skolinspektionens tillsyn vars syfte är att 

bidra till en god utbildning i en trygg miljö. 

Enkäten kan besvaras från den 26 

september till den 21 oktober.  Enkäten ska 

besvaras en gång per barn. Samma kod kan 

användas flera gånger så att 

vårdnadshavare kan svara för alla sina barn 

inom samma skolform. Koden och enkäten 

är utskickat till er vårdnadshavare via era 

klasslärare.  

Trafik - Trafikläget är fortsatt kaotiskt 

utanför skolan framförallt morgon och 

eftermiddagstid.  Frågan lyftes vid 

Skolrådet och på förekommen anledning 

har kontakt tagits med kommunens 

trafiksamordnare, Kristina Stavlind. 

Kristina har varit på besök vid skolan en 

morgon i början av oktober för att bilda sig 

en uppfattning om trafikläget. Kristina har 

tidigare besökt skolan gällande trafikfrågan 

och hon konstaterar att det är beteendet hos 

trafikanterna som måste ändras för att vi 

ska komma till rätta med trafiksituationen. 

Detta gör att vi alla behöver hjälpas åt 

med att tänka oss för i trafiken. En bra 

fråga att ställa till sig själv som trafikant är 

”Vad kan jag göra för att bidra till en bättre 

trafiksituation?” 

 

Påminner om: 

- Vi backar inte upp på trottoaren för 

att vända – använd de ytor som 

finns för att vända!  

- Vi stannar inte på trottoaren! 

- Vi håller utkik efter cyklister som 

kommer längs Geijersgatan! 

- Parkera i närområdet och gå sista 

biten till skolan.  

 

UNIKUM 

Eriksskolan, tillsammans med resterande 

kommunala grundskolor i Uppsala 

kommun, arbetar vidare under hösten med 

att byta ut den digitala plattform som 

används för pedagogisk 

elevdokumentation. Inloggning till 

Unikum med e-legitimation kommer du att 

nå via en länk på skolans hemsida. Så fort 

länken är färdig att användas kommer du 

att få meddelande om detta. Saknar du som 

vårdnadshavare e-legitimation kontaktar du 

skolan, Inger Holmudd, för 

inloggningsuppgifter. För dig som redan 

har en inloggning i Unikum behövs inte 

något nytt konto, det kan t.ex. gälla dig 

som arbetar inom den kommunala 

grundskolan i Uppsala kommun eller i 

någon grundskola i angränsande 

kommuner som använder Unikum. För att 

lära dig mer om UNIKUM följ länken:  

http://support.unikum.net/kom-

igang/foraldrar . Har du frågor är du 

välkommen att höra av dig till Inger 

Holmudd, inger.holmudd@uppsala.se . 
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Kvarglömda kläder 

Kläder som eleverna glömmer här på 

skolan förvaras vid klassrummen samt i 

Stora skolan, vid expeditionen. 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 i slutet av varje 

termin.  

 

Skolråd 

Terminens första Skolråd genomfördes 

tisdag 27 september. Protokollet från 

Skolrådet skickas hem samt finns på 

skolans hemsida. Skolrådet är ett viktigt 

forum för att öka delaktigheten för Er 

föräldrar. Syftet är att skapa goda 

relationer mellan skolan och hemmet med 

fokus på en trygg skola där alla elever ska 

lyckas. Varje klass behöver en eller flera 

representanter. Anmäl dig som 

representant till din klasslärare eller direkt 

till mig. Nästa skolråd är tisdag 22 

november. 

 

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.  

 

Allergi - Vattkoppor - löss 

Vill påminna om att vi har nötförbud i 

skolans samtliga lokaler och vid utflykter. 

Informerar även vad som gäller kring 

vattkoppor, ”När barnet är sjukt” och löss 

via informationslänkar som kommer här:  

 

Vattkoppor:  

www.1177.se/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Vattkoppor/ 

När barnet är sjukt: 

www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A

5rdgivare/Smittskydd/Dokument/barnet_sjukt_

webb09.pdf 

Löss:  

www.1177.se/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Huvudloss/ 

  

Oktober & november  

24/10 Vi firar FN-dagen  

31/10 Skolan och fritids stängt  

1/11-4/11 Lov, fritids öppet 

v. 45 Vi firar att skolan fyller 90 

år. 

22/11 Skolråd 18.30 

 

 

 
Hälsningar 

 

Ulrika med personal 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vattkoppor/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vattkoppor/
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/Smittskydd/Dokument/barnet_sjukt_webb09.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/Smittskydd/Dokument/barnet_sjukt_webb09.pdf
http://www.lul.se/Global/Extran%C3%A4t/V%C3%A5rdgivare/Smittskydd/Dokument/barnet_sjukt_webb09.pdf
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/

