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

Vecka 19                

Måndag      4/5 Pasta med lax- och tomatsås 

   Pasta med spenat- och ostsås samt marinerade bönor        

Tisdag        5/5 Köttfärsgratäng med tacosmak     åk6, Nationellt prov, NO 

Kikärtsgryta med äpple och aprikos samt ris        

Onsdag       6/5 Fiskgratäng med örter och potatismos    åk 9, Nationellt prov, matematik  

    Linsfylld paprika med matkornssymfoni         

Torsdag      7/5 Tomatsoppa med tunnbrödschips och vitlöksklick  åk6, Nationellt prov, NO    

   Mannagrynskaka och hemkokt sylt            

Fredag        8/5 Gästens val        åk 9, Nationellt prov, matematik 

   Gästens val        Fritids, Sista dagen att lämna in lapp om  

            sommarfritids 

 

 

Vecka 20 

Måndag   11/5  Klassisk korv Stroganoff och ris     Blivande F-klass, Föräldramöte för  

  Morot Stroganoff och ris      höstens F-klass, 18.00 

            Åk9, Nationellt prov, Geografi   

Tisdag      12/5 Ugnsstekt makrillfilé med stuvad spenat och kokt potatis Åk9, Nationellt prov, Geografi   

   Grönsaksgryta med basilika och kokt potatis    

Onsdag     13/5 Pasta med ajvar- och spenatsås                

   Bakad potatis med pumparöra 

     

Torsdag    14/5  Kristi Himmelsfärdsdag   

Fredag      15/5 LOV         Fritids öppet efter behov. Inga skolbussar. 
            OBS! Skriv in tiderna snarast! 

   

            

Vecka 21 

Måndag   18/5 LOV         Fritids öppet efter behov. Inga skolbussar. 

            OBS! Skriv in tiderna snarast! 

Tisdag      19/5 Kycklinggryta med curry och bulgur    F-klassen, besöker Stadsbiblioteket 

   Rotfruktspaj med timjan och citron          

Onsdag 20/5 Broccoligratinerad fiskfilé och kokt potatis   Höstens F-klass kommer på besök 

   Nudlar med wokade grönsaker      

Torsdag 21/5 Hamburgare med bröd, potatismos och dressing       

   Grönsaksburgare med bröd, potatismos och dressing         

Fredag  22/5 Spagetti och köttfärssås      åk3, Vernissage och ”Stavby Mello”,  

   Spagetti och mild morotssås       15.00 

            åk4, Klassresa till Ahlborgen 

 

 

Vecka 22 

Måndag   25/5  Chicken à la King och ris 

   Falafel med tzatziki och ris 
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Tisdag      26/5  Makaronipudding med skinka 

   Makaronipudding med röd paprika 

Onsdag   27/5  Tortillawrap med het grönsaksröra och gräddfil    

   Moussaka med medelhavsost 

Torsdag      28/5 Hoki under morotstäcke med dill och kokt potatis  Fritids, SOMMARFESTEN, 17.00–19.00 

   Grönsaksmakaroner med blandade bönor    (mer info kommer)    

Fredag  29/5 Kålpudding med lingonsylt och kokt potatis    

   Kålpudding med quorn och lingonsylt 

 

 

Övrig information 
 

 

Fritids 
 Fredag 8 maj - Sista dagen för ”Sommarlovstiderna” på Fritids. 

 

 Fredag 15 maj och måndag 18 maj - LOV, ingen skola – fritids öppet efter behov. Skriv upp tiderna snarast! 

OBS! Inga skolbussar går dessa dagar. 

 

 BOKBUSSEN kommer den 4/6. (Lång lånetid över sommaren). 

 

 Skolavslutning onsdagen den 10/6. 

 

 Skolan har bytt hemsida till kommunens layout/server. I och med bytet har Camilla Westerlund tagit över ansvaret för 

hemsidan efter Jane. 

All personal har också fått nya mailadresser (förnamn.efternamn@uppsala.se, eventuellt kan det finnas en siffra efter 

efternamnet). De gamla adresserna kommer att fungera ännu ett tag men kommer inte vara synliga/sökbara. 

Mailadresserna hittar ni på hemsidan under ”Läs mer”/kontakt/ personal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

jane.ostergren1@uppsalaskolor.net 
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