
V A K S A L A S K O L A N  

 

Till vårdnadshavare med barn på Vaksalaskolan, 

 

Nu börjar det bli både mörkt och kallt. Terminen är i full gång och det är snart ett höstlov med 

en välförtjänt paus för våra elever.  

 

Det är alltid roligt att få beröm för hur trevliga elever vi har på vår skola. Det har hänt flera 

gånger sedan terminsstarten, bland annat när gymnasieskolorna kom för att informera 

eleverna i nian om utbudet som finns här i Uppsala. Trots dignande godisskålar och olika 

lockande saker väntade alla på att de skulle prata klart innan de försåg sig. De fick mycket 

beröm för hur väl de lyssnat av de som kom och informerade.  

 

Under en av de finare höstdagarna gick årskurserna 2 – 5 till Österängen och hade en 

friluftsdag tillsammans. Det var friidrott med längdhopp, höjdhopp, 60 meter och kast med 

liten kula. Det var extra trevligt att se hur fint de olika grupperna fungerade med blandade 

grupper från alla årskurser. Det främjar sammanhållningen på skolan och ökar gemenskapen. 

Lärarna hade planerat det på ett mycket trevligt sätt. 

 

Fritids kommer att starta gemensamma grupper efter höstlovet. Först kommer eleverna att få 

prova på alla grupper för att veta vilket utbud som finns. Efter det får de välja vilken grupp de 

vill vara i under en period på några veckor. De här pedagogiska delarna är under fasta dagar 

och fasta tider. Mer information kommer veckan efter höstlovet.  

 

De elever som inte har fritids ska gå hem när skoldagen är slut av både pedagogiska och 

säkerhetsmässiga skäl. Det är viktigt att alla elever gör det för att personalen ska ha möjlighet 

att bedriva sin verksamhet med de barn som är kvar. Om en elev väntar på modersmål eller av 

andra anledningar behöver vara kvar en kortare stund efter skoldagens slut ska 

överenskommelse göras med klassföreståndaren om var eleven ska befinna sig, dock inte på 

skolgården. På samma sätt får inga elever från andra skolor eller andra obehöriga vistas på 

skolan under tiden skolan är öppen; kl. 6.30 – 18.00. 

 

Skolgården kommer att få några förändringar inom kort. Skolfastigheter har i samverkan med 

skolans elever och personal tagit fram några prioriterade områden, som ligger inom 

budgetramarna. Till en början kommer det handla om säkerhetstängsel runt fotbollsplanen, en 

fågelbogunga, ett bollplank och en sandlåda. Sedan hoppas vi på att ännu mer kommer att 

hända, men än så länge är det här mer än nog! De försöker påbörja arbetet innan vintern och 

tjälen sätter sig i marken.  

 

Med vänlig hälsning  

Personalen på Vaksalaskolan, genom Ridde, Laila och Torun 

 


