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Hösthälsning med information
Terminen är i full gång och med stormsteg närmar vi oss höstlovet. Vi vill tacka alla föräldrar
som deltagit på föräldramötena för årskurs 6–8. Årskurs 9 kommer vi att träffa måndag v.42.
Vi vill även tacka för er som aktivt kom med frågor, idéer och tankar om hur skolan kan bli
bättre. Med vårdnadshavares stöd, samarbete och förtroende kommer både skolan och
eleverna att lyckas ännu bättre.
Under veckorna som gått har hela skolan haft en mentorsdag då de olika årskurserna hade
olika aktiviteter med sina mentorer. Andra övergripande aktiviteter har varit att årskurs 8 och
9 har varit heldagar i Hammarskog och haft orientering och no-labb.
Vi är mycket stolta och glada över att samarbetet med Kulturskolan fortsätter. De har i
nuläget aktiviteter för barn onsdags och torsdagseftermiddagar, samt söndagar i skolans
lokaler. Om du vill veta mer om kulturskolans arbete, gå in på http://uppsalakulturskola.se Vi
kommer även att samarbeta med Almtuna hockey som kommer att vara på skolan
tisdagseftermiddagar efter skoltid för att arrangera aktiviteter för elever.
Under veckorna som kommer kommer skolans elevhälsokoordinator Lisa Blom och kurator
Lina Edlund att gå ut i alla klasserna på mentorstiden för att göra Huset-modellen med
eleverna. Det är en förebyggande och främjande metod som Diskrimineringsombudsmannen
rekommenderar att man gör varje år. Eleverna får utifrån en karta över skolan markera platser
de anser är otrygga/trygga. Utifrån dessa gör Elevhälsoteamet en analys och vi kan planera
åtgärder och kan planera tider och platser vuxna behöver vara på.
Då vi upplevt att situationen i korridorerna mellan lektioner och vid raster stundtals varit rörig
har vi nu anställt två nya pedagoger. En heter Hawar Hawraman Baram och han är anställd
som skolvärd. I nuläget är han främst i årskurs 6. Den andra heter Peter Bellbring. Han är
elevassistent men kommer även att stötta runt några klasser vid vissa tider. I december börjar
även Marina Janserius som biträdande rektor på Gränbyskolan och ledningen blir då fulltalig.
Hon har arbetet i 14 år som högstadielärare i engelska och spanska, men har de tre senaste
åren arbetat som biträdande chef över dagbarnvårdarna i Uppsala kommun.
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