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Välkommen till Uppsävjaskolan! 

I det här häftet vill vi i korthet informera dig om både 

stort och smått. Om du vill veta mer eller fråga om något 

annat kan du kontakta oss på skolan eller via hemsidan 

www.uppsavjaskolan.uppsala.se 

 
 

Personalen och Skolrådet 

på Uppsävjaskolan 
 

 

http://www.uppsavjskolan.uppsala.se/


 

Skolans uppdrag 

Skolan i Sverige styrs bl.a. genom läroplanen och kursplaner i olika ämnen. Genom 

att bl.a. ta del av Uppsävjaskolans värdegrund och lärares pedagogiska 

planeringar kan du se hur vi tolkat läroplan och kursplaner.  

Läroplan och kursplaner hittar du på www.skolverket.se  

 

Skolråd 

På Uppsävjaskolan finns ett skolråd som består av föräldrarepresentanter, 

personalrepresentanter och rektor. Skolrådet träffas regelbundet och är ett 

forum för samverkan mellan skola och föräldrar. På hemsidan kan du ta kontakt 

med föräldrarepresentanterna i skolrådet, www.uppsavjaskolan.uppsala.se 

 

Klassråd och elevråd 

Dessa råd är ett sätt att skapa delaktighet och medinflytande för eleverna. 

Klassråd och elevråd ska genomföras minst en gång i månaden. I elevrådet finns 

representanter från åk 3-5. De yngre eleverna kan föra fram sina frågor via 

fadderklasserna.  

 

Faddersystem och årskurssamarbete 

De yngre eleverna möter de äldre i vårt faddersystem. När vi träffas kan vi t.ex. 

läsa för varandra, skriva sagor eller leka. Genom fadderverksamheten verkar vi 

för en trygg skolmiljö där vi kan mötas oavsett ålder. 

 

Friends/Kompisstödjare 

Kompisstödjare från mellanstadiet samlas i Friendsgruppen där även personal 

från skolans likabehandlingsgrupp finns med. Gruppen verkar för att skapa en 

bra gemenskap och en positiv stämning på skola. Detta är ett sätt som vi arbetar 

på för att ha med elever i arbetet för att göra skolan till en bra arbetsplats för 

oss alla. 

 

Skolbarnsomsorgen 

Om ditt barn behöver omsorg före/efter skoldagens slut kan du anmäla det på 

”ebarnungdom” på uppsala.se. Fritids har öppet 07.00-17.30. Skolans 

fritidspedagoger arbetar även tillsammans med lärarna under skoldagen. Vi 

erbjuder olika aktiviteter efter skoldagens slut, t.ex. rörelse i idrottshallen och 

samarbetsövningar. Inför varje skollov planeras ett speciellt program för de 

barn som är kvar på fritids. För de elever som måste ha tillsyn tidiga morgnar 

serveras frukost om man anmält det behovet 07.00-07.15. 
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Frånvaroanmälan 

Det är mycket viktigt att du alltid anmäler om ditt barn inte kan vara närvarande 

i skolan eller på fritids.  

Under skoldagar använder du dig av frånvarosystemet Skola24 dit du ringer före 

kl. 08.00 och anmäler ditt barns frånvaro på telefonnummer 0515-777 601. 

Observera att du måste anmäla på nytt för varje dag ditt barn är frånvarande. 

Om ditt barn är frånvarande utan anmälan kontaktar skolan föräldrar senast 

10.00. 

Under lov då ditt barn är anmält för deltagande på fritids frånvaroanmäler du 

till respektive avdelning.  

Frånvarostatistik följs upp av skolans elevhälsoteam och vi kontaktar dig om vi 

har frågor som rör ditt barns frånvaro.  

 

Kontakt med föräldrar 

Skolan är alltid öppen för besök från er föräldrar. Vi anser att det är viktigt att 

ni skapar er en egen bild av hur skoldagen är för ert barn, både under lektioner 

och på rast. Naturligtvis är ni välkomna in i personalrummet på en kopp kaffe då 

ni besöker oss. Alla klasser har ett föräldramöte i september och även ofta ett 

under våren.  

 

Utvecklingssamtal och IUP 

Utvecklingssamtal, minst två per år, är det viktigaste kontakttillfället mellan 

skola och hem. I åk 1-5 får alla elever och föräldrar ta del av ett skriftligt 

omdöme där lärare sammanfattar kunskapsläget efter årets arbete. Omdömet 

finns i portalen UNIKUM den 31 maj och vid kommande utvecklingssamtal utgår 

samtalet från det som rapporterats i omdömet. Utvecklingssamtalet är ett 

trepartssamtal där elev, förälder och lärare ska resonera kring hur väl eleven 

når målen i skolan samt tillsammans göra en individuell utvecklingsplan (IUP). 

IUP:n ska vara framåtsyftande, d.v.s. beskriva vilka mål som ska nås under nästa 

period samt hur arbetet ska bedrivas för att eleven ska nå målen. Skolans 

utvecklingssamtal genomförs i september/oktober samt i januari/februari. 

Även elever i förskoleklass har två utvecklingssamtal under läsåret men där ges 

inte något omdöme i maj. 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

I de fall ditt barn behöver mer stöd och hjälp i sitt skolarbete ska extra 

anpassningar göras som ett första steg. De extra anpassningarna finns 

dokumenterade i Unikum. Om stödet behöver vara mer omfattande eller under 

en längre tid fattar rektor beslut om särskilt stöd efter utredning och därefter 

upprättas ett åtgärdsprogram. I det framgår vilka styrkor ditt barn har samt 

vilka insatser som ska till för att målen ska nås. Åtgärdsprogrammet ska tas 

fram i samverkan mellan elev, lärare och förälder och ska utvärderas efter att 

arbetet genomförts. 



Elevhälsoteam (EHT) och elevhälsomöte (EHM) 

På skolan finns ett team som arbetar för att på olika sätt stötta elever. Vid 

behov kallas du förälder till elevhälsomöte där vi tillsammans samtalar kring hur 

vi bäst ska arbeta för att ditt barn ska lyckas med sitt skolarbete. Läs gärna 

mer på hemsidan, http://uppsavjaskolan.uppsala.se/elevhalsa/ 

 

 

Likabehandlingsplan 

Varje år utarbetas en likabehandlingsplan. Planen och skolans värdegrund kan du 

läsa på hemsidan. I planen kan du bl.a. informera dig om skolans förebyggande 

arbete samt hur vi agerar om konflikt och/eller kränkningar och trakasserier 

inträffar. 

http://uppsavjaskolan.uppsala.se/omskolan/styrdokument/likabehandlingsplan/. 

  

 

Modersmålsundervisning 

I de fall ett annat språk än svenska används i hemmet och ditt barn har 

grundläggande kunskaper i språket har barnet rätt till undervisning, s.k. 

modersmålsundervisning. Anmälan ska göras på särskild blankett som du hittar på 

skolans hemsida eller får på skolans expedition. 

 

Musikskolan 

Musikskolan i Uppsala bedriver undervisning i Uppsävjaskolans lokaler. Vid 

intresse kan ni anmäla via www.uppsala.se 

 

Läxor 

Vi arbetar med läxor för att befästa och träna mer på saker vi arbetat med i 

skolan. Det är viktigt att ha en bra dialog elev, förälder och lärare för att få 

arbetet med läxor att fungera bra. Alla är vi olika och om något inte fungerar är 

det viktigt att vi får veta det. Under fritidstid finns möjlighet för elever åk 1-3 

att arbeta med läxor. Hör mer med ditt barns lärare eller fritidspedagog. För de 

äldre eleverna på skolan ordnar varje arbetslag ett pass i veckan, där eleverna 

bl.a. kan få stöd med läxarbetet. 

 

Temadagar/veckor 

Ibland arbetar vi alla tillsammans på skolan kring olika teman. 

Värdegrundsveckor inleder alltid ett läsår och i oktober fokuseras FN-dagen och 

Barnkonventionen. 

En fredag i maj genomförs Kulturdagen. Då bjuder vi på många olika upplevelser 

och skolan är öppen för alla som vill vara med. 

 

Raster och rastvakter 

Det är viktigt att eleverna får röra på sig och leka under raster och våra 

skolregler säger att alla ska vara ute under rast. Vi försöker ha många vuxna ute 

http://uppsavjaskolan.uppsala.se/elevhalsa/
http://uppsavjaskolan.uppsala.se/omskolan/styrdokument/likabehandlingsplan/
http://www.uppsala.se/


som ska finnas tillhands för eleverna. Rastvakterna har gula reflexvästar eller 

röda jackor på sig för att synas bra.  

 

Avslutningar 

Våra terminsavslutningar innehåller mycket sång och musik och vi har förmånen 

att få vara i Sävja kyrka. Vi organiserar två olika sommaravslutningar för att 

bereda plats för de föräldrar som vill närvara. Vid julavslutningen kan vi tyvärr 

inte bjuda med er föräldrar. 

 

Ledighet under terminerna för elever i åk 1-5 

För elevens bästa vill vi att ni, så långt som möjligt, samordnar familjens resor 

med skolans lov. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda 

angelägenheter. Om synnerliga skäl finns får rektor bevilja längre ledighet och 

en individuell bedömning måste alltid göras utifrån elevens rätt till skolgång. 

Anhållan om ledighet ska fyllas i på särskild blankett som du kan få av lärare 

eller via hemsidan. 

 

Information från skolan 

Genom information från lärare och fritidspedagoger via Unikum vill vi att ni 

föräldrar ska kunna följa arbetet i klassen. På hemsidan kan du ta del av olika 

planer och viktig information för dig som är förälder. 

 

Synpunkter och klagomål 

Alla synpunkter, förslag och klagomål vill vi ta del av. Vår erfarenhet säger oss 

att det mesta går att lösa i konstruktiv dialog. I första hand vänder du dig till 

den/de personer som är närmast berörda, t.ex. klasslärare. Om ärendet är av 

känslig art kan det framföras direkt till rektor. Du kan även ta kontakt med 

någon föräldrarepresentant i skolrådet. Läs mer om synpunktshantering och 

anmälan om kränkning på vår hemsida. 

 

Klassföräldrar 

Vid läsårets första föräldramöte utses klassföräldrar. För att alla ska få 

chansen att bli klassförälder använder vi klasslistan och utser lämpligt antal. 

När du är klassförälder kan du hjälpa till att ordna aktiviteter i klassen som 

stärker samhörigheten. Du ska även tillsammans med klassläraren planera 

föräldramöten. 

 

Klasskassa 

Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri. Utflykter och studiebesök som 

initieras av skolan ska även bekostas av skolan. 

Om ni vill samla till en klasskassa är det ett beslut som fattas av er föräldrar. 

Insamling och handhavande ska föräldrar alltid ansvara för och pengarna ska inte 

användas till skolverksamhet.  

 



 

 

Klassresor/lägerskolor  

Resor eller utflykter som initieras av föräldrar ska ske utanför skoltid och ses 

därför som en nöjesresa. Om personal beslutar att medfölja görs detta på egen 

fritid.  

 

Aktuella telefonnummer 

Tänk på att uppdatera dagtelefonnummer så att vi alltid kan nå dig under dagtid 

om det behövs.  

 

Värdesaker i skolan 

Undvik att ta med värdesaker och pengar till skolan. Eleven ansvarar själv för 

sina ägodelar och skolan ersätter inte saker som går sönder eller försvinner. 

Upphittade värdesaker finns utanför expeditionen.. 

 

Kvarglömda kläder 

Märk gärna ditt barns kläder. Upphittade kläder förvaras i respektive kapprum 

eller i korridoren utanför idrottshallen. Där kan du leta!  Med jämna mellanrum 

tas kvarglömda kläder om hand av kommunens städbolag för återvinning eller 

bortskänkning. 

 

Cykla till skolan 

Vi ser gärna att eleverna går eller cyklar till skolan. Det är bra ur många olika 

aspekter om vi kan undvika att skjutsa våra barn med bil. Det är alltid du som 

förälder som beslutar när ditt barn är moget att cykla till skolan men vi 

rekommenderar att ingen cyklar utan vuxen förrän i åk 4. Enligt lag måste barn 

under 15 år använda hjälm. 

 

Försäkringar 

Eleverna är olycksfallsförsäkrade på heltid. Försäkringsbrevet hittar du på 

kommunens hemsida.   

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-

skadeanmalan/ 

 

 Parkering 

Framför skolan finns en korttidsparkering för besökande. Om du behöver 

parkera för en längre stund hänvisar vi till parkeringen bakom idrottshallen. Vi 

vill undvika biltrafik på Akademivägen då många av skolans elever går och cyklar 

till skolan där.  

 

Unikum 

Unikum är en digital plattform som alla Uppsalas kommunala skolor använder. Där 

informerar skolan dig som förälder både vad gäller det som är viktigt för ditt 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/


barns klass/fritidsgrupp och ditt barns kunskapsutveckling. Där hittar du 

planeringar i ämnen, ditt barns framåtsyftande plan, omdöme och eventuella 

extra anpassningar. Du ska själv ordna med inloggning och mer information får du 

här https://skolfederation.uppsala.se 

 

Skolrestaurang 

På skolan finns ett tillagningskök som drivs av Kost och restaurang. Eleverna på 

skolan har bestämt att restaurangen heter Gyllene gaffeln. Där äter vi skollunch 

och för de elever som är kvar på eftermiddagar serveras mellanmål. Om ditt 

barn behöver någon slags specialkost tar du alltid kontakt med dem. Mer info på 

hemsidan http://uppsavjaskolan.uppsala.se/omskolan/matsedel/ 

 

https://skolfederation.uppsala.se/
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