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Månadens matsedel och aktiviteter    
I måltiden ingår också färska grönsaker, smörgås och mjölk. (Med reservation för ändringar i matsedeln) 

 

                        
 
Vecka 33 

Onsdag      17/8 Köttbullar, makaroner, ketchup 

   Pasta med ajvar- och spenatsås 

Torsdag   18/8 Korv Stroganoff, ris     F-9, aktiviteter i kompisgrupper, fm  

   Morot Stroganoff, ris 

Fredag     19/8 Fiskfilé, kall örtsås, potatis    

   Rårisbiffar, lingonkeso, rivna morötter 

    

Vecka 34 

Måndag     22/8 Fiskgratäng med kaviar, potatis   F-9, aktiviteter i kompisgrupper, fm 

   Spagetti med morotssås 

Tisdag             23/8  Pastasalladsbuffé 

Onsdag      24/8 Thaigryta med kyckling, jasminris  

Torsdag  25/8 Pannkaka, hemkokt sylt 

   Het morotssoppa med asiatiska smaker, 

   Mjukt bröd 

Fredag  26/8 Chili con carne, matkorn 

   Chili sin carne, matkorn 

 

Vecka 35 

Måndag     29/8 Blodpudding 

   Potatisbullar, lingonsylt 

Tisdag            30/8  Torsk med basilikatäcke, potatismos  Skolråd, biblioteksrummet, 18.00  

   Makaronipudding med röd paprika 

Onsdag      31/8 Korvgryta med majs, potatis  

 

Torsdag 1/9        Elevfotografering  
 

 

Välkomna till skolan och läsåret 2016/17 

Läsårstider 

Höstterminen: 17 augusti – 21 december 2016 

Vårterminen: 10 januari – 9 juni 2017 

 

Lovdagar 
30 september 

31 oktober – 4 november 

20 februari – 24 februari 

10 april – 17 april 

1 maj 

26 maj 

5-6 jun
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Övrig information/bra att veta: 
30/8, Skolråd 18.00 

1/9, Bokbuss 

20/9, Föräldramöte, F-9,  kl 18.00 

Höstlov v. 44, 31/10 – 4/11 

 

Allergi 

Nötförbud pga luftburen nötallergi. Detta innebär att allt som innehåller nötter och spår av nötter får inte tas med 

till skolan. 

 

Frånvaro-/sjukanmälan av elev ska göras direkt på morgonen till 0515-777 601. 

Du som förälder är ansvarig för att ringa innan kl. 7.45 om ditt barn är frånvarande. Du behöver knapptelefon för att 

trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer. Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen 

på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. Våra rutiner är följande: - Personalen kommer fortfarande 

kontakta vårdnadshavare om någon elev saknas. Detta kommer att ske innan kl. 10.30, samma dag. 

I undantagsfall kan meddelande lämnas på telefonnummer 0174 – 27 01 01 

 

Telefonnummer dagtid till vårdnadshavare 
Ifall det händer ert barn något i skolan, är det mycket viktigt att ni lämnar aktuella telefonnummer som vi  

kan nå er på. Ansvarig lärare/mentor samlar in uppgifterna. 

 

Flyttning ska alltid anmälas till expeditionen tel. 018-727 74 78. 

 

Namn- och adressuppgifter 
Ev. ändringar av namn eller adress kan endast göras av vårdnadshavare till folkbokföringen.  

Alla förändringar ska även anmälas till expeditionen, tel. 018-727 74 78.  

 

Busskort 
De elever som har busskort ska dagligen ha det med sig och visa för busschauffören. Busskortet är en personlig 

värdehandling. Vid missbruk kan kortet dras in. Läs mer:  http://stavby-skola.uppsala.se/Skolan/skolskjuts/  

 

Försäkring 
Uppsala Kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever i Gjensidige försäkringar.  

Läs mer:  http://stavby-skola.uppsala.se/Skolan/forsakring/  

 

Barn med skolbarnsomsorg  
ska lämnas och hämtas av vårdnadshavare, om inte annat är överenskommet. Personalen har ansvar för de elever 

som är på fritids. De har inget ansvar att följa med och se till att elever hinner med ev. bussar.                          

 

Cykel 

Cykling till skolan utan vuxet sällskap rekommenderas från skolår 4. Kom ihåg lagen om cykelhjälm för barn under 

15 år.  

                  jane.ostergren@uppsala.se  

http://www.stavby-skola.uppsala.se/
http://stavby-skola.uppsala.se/Skolan/skolskjuts/
http://stavby-skola.uppsala.se/Skolan/forsakring/
mailto:jane.ostergren@uppsala.se

