GÅVSTA SKOLA

2017-06-15

Hej!
Hoppas att ni alla har haft en trevlig sommar och att ni nu ser
fram emot den kommande skolstarten! Här är lite information som kan vara bra
för Er att veta när skolan börjar. Vi som kommer arbeta med era barn är Kajsa
Sjögren, Veronica Persson, Carin Bergström, Linda Ncomo Sjöström och Anneli
Persson.
Skolstart: måndagen den 21/8 kl. 08.45–13.00. Vi kommer ringa in alla barn
med en skolklocka 08.45. Om det är något barn som känner att det behöver ha
mamma eller pappa med sig så går det bra. Ni känner ert barn bäst och vet vad
det behöver. Fritids är öppet från 06.30.
Skoltider: Kl. 08.45–14.00 (gäller ej första skoldagen). Om ert barn inte ska åka
buss eller vara på fritids så vill vi att ni hämtar det kl. 14.00. Skolbussarna går
hem kl. 14.20 (bussarna går även hem kl. 13.00).
Skolskjuts: För de barn som är berättigade till detta ber vi att ni tar kontakt
med oss personligen för mer information innan de åker buss första gången. Ni
måste också ha anmält i e-barn och ungdom att ni önskar skolskjuts åt ert barn.
Sjuk- och frånvaroanmälan: Sjuk- och frånvaroanmälan för eleverna görs på
telefonnummer: 0515-77 76 01. Det är en automatisk telefonsvarare i ett
system som heter Skola 24. Vi rekommenderar att ni laddar ner appen för Skola
24 vilket underlättar för er som föräldrar att göra frånvaroanmälan. När du
ringer dit får du knappa in barnets personnummer. Frånvaroanmälan görs varje
dag. Ring även fritids för att meddela frånvaro om ditt barn går där.
Tel. Nya Gåvan: 018-727 74 58
Plastfickor: Alla elever får en egen plastficka som är länken mellan skolan och
hemmet. Där i kan ni lägga meddelanden till oss och likaså kan vi lämna
meddelanden till er. Titta i plastfickan varje dag.
Extrakläder: Ta med ytterkläder efter väder somt extrakläder till ert barn. Alla
barn har en plats i hallen där kläderna kan förvaras. Vi är ute varje dag oavsett
väder.
Mugg: Barnen får gärna ha med sig en märkt mugg att dricka vatten ur under
dagarna. De kan förvara dem i sina lådor i klassrummen.
Postadress:
Gåvsta skola
Gåvstavägen 9-11
755 96 Uppsala

Telefon:
018 - 727 74 78
018 - 727 74 60

Inneskor: Inneskor är praktiskt att ha då det lätt blir blött i våra hallar vid regn
och snö.
Allergi: Det råder totalt förbud mot nötter och mandel på skolan eftersom det
finns barn och vuxna med luftburen allergi.

Vänliga hälsningar från personalen på Nya Gåvan

kajsa.sjogren@skola.uppsala.se
veronica.persson2@skola.uppsala.se
carin.bergstrom@skola.uppsala.se
linda.ncomo-sjostrom@skola.uppsala.se
anneli.persson@skola.uppsala.se

Postadress:
Gåvsta skola
Gåvstavägen 9-11
755 96 Uppsala

Telefon:
018 - 727 74 78
018 - 727 74 60

