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                    Att inleda ett samtal – att ta initiativ till att vara med – att övertyga 

 

 

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

   

Vecka 40 

Torsdag   1/10     Laxpudding med dillsky  åk6-8, skolbio i Uppsala med Marianne

 Kinagryta med quorn och ris  och Michaela (fm) 

Fredag 2/10 Hamburgare med bröd, klyftpotatis 

  Grönsaksburgare med bröd, klyftpotatis 

  och dressing 

 

 

Vecka 41 

Måndag     5/10 Klassisk korv Stroganoff med ris 

  Morot Stroganoff och ris 

Tisdag       6/10 Fiskgratäng thai och kokt potatis  Fritids, föräldrafika. * se info nedan 

  Nudlar med wokade grönsaker 

Onsdag      7/10 Kycklinggryta med mango och matkorn  

  Kikärtsgryta med äpple, aprikos, matkorn 

Torsdag   8/10 Potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd  

  med ärthummus 

  Röd linssoppa och mjukt bröd med ärthummus 

Fredag     9/10     Spagetti och köttfärssås  åk6-8, Skapande skola  i bild börjar  

  Spagetti med morotssås   (9 – 22/10)  * se info nedan 
 
 

Vecka 42     

Måndag 12/10 Grillkorv och makaroner, ketchup  

  Jambalaya och makaroner 

Tisdag       13/10 Torsk med basilikatäcke och potatismos  

  Linsbiffar med mejram och potatismos 

Onsdag 14/10 Pannkaka och hemkokt sylt  Fritids, SISTA INLÄMNINGSDAGEN - 

  Tomatsoppa, tunnbrödschips, vitlöksklick lappen för höstlovstider på fritids  

Torsdag  15/10     Makaronipudding med röd paprika BOKBUSSEN  

  Makaronipudding med röd paprika 

Fredag       16/10 Kökets val 

 
 

 

Vecka 43  

Måndag 19/10 Köttbullar och makaroner med ketchup 

  Pasta med ajvar- och spenatsås   

Tisdag       20/10 Blodpudding och lingonsylt  o potatisbullar   

                 Potatisbullar med lingonsylt 
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Onsdag  21/10 Köttfärsgratäng med tacosmak 

  Linsfylld paprika med bulgur och myntasås 

Torsdag  22/10     Röd lasagne med timjan och keso  

  Bakad potatis med pumparöra 

Fredag           23/10 Viltgryta med rotfrukter och svamp  Vernissage i Bygdegården (Skapande 

  samt kokt potatis  skola), kl. 12.00 – 15.00 

  Höstgryta med svamp, enbär, kokt potatis 
 

    

Vecka 44  

26/10 – 30/10 LOV Kökets val   Fritids i Stavby tillsammans med Tuna 

     Obs inga bussar!  

 

 

Övrig information: 

 
 Utvecklingssamtal påbörjas från v. 40 i åk 2-3, 5, 6, 7 och 8. 

 

 Inställt! Fredag 2/10, åk6-8, orientering i OK Linné (information i september månadsblad) 

 

 Fritids 6/10, Föräldrafika. Var kvar och fika när du hämtar ditt barn passa på att ställa lite frågor och kom gärna 

med synpunkter på Stavby Fritids. Detta gör vi istället för ett föräldramöte.  

Mer info kommer 
 

 Fritids 14/10, sista dagen för att lämna in lappen om tider på fritids under v.44 
 

 

 

.  

             
                                 

 

 
 

 jane.ostergren@uppsala.se                                                                                       
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