
 
 

   

Till målsman med barn som börjar förskoleklass 

på Sunnerstaskolan ht-2020.  

Det är 101 barn som har valt och tilldelats plats på Sunnerstaskolan. En 

gruppindelning inför hösten är gjord. Vid konstruerandet av grupperna har vi på bästa 

sätt försökt att ta hänsyn till en bra fördelning av pojkar och flickor och en geografisk 

sammanhållning. Vi har i så stor utsträckning som möjligt sett till att alla elever har 

någon eller några klasskamrater i sitt närområde. Under läsåret kommer eleverna, över 

klasserna, lära känna varandra och vi får en möjlighet att se hur olika 

sammansättningar fungerar. Målsättningen är som vi beskrev på informationsmötet att 

sätta samman klasser med goda förutsättningar för en bra arbetsgemenskap inför de 

kommande skolåren. Därav kan klasserna ses som preliminära fram till höstlovet då vi 

vill hålla möjligheten för justeringar öppna.  

 
  

På grund av rådande omständigheter så kommer upplägget med besök i klasserna 

och informationen till er vårdnadshavare se ut på ett annat sätt än tidigare år. Vi 

brukar bjuda in till en ”Karuselldag” i maj då eleverna träffar sin klass och 

blivande lärare, denna besöksdag har vi skjutit fram till 12 augusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12/8 

Elever och vårdnadshavare är välkomna på ett första besök hos oss i förskoleklass. Vi 

träffas 1 timme då eleverna samlas i sina klassrum med lärarna. Ni vårdnadshavare 

kommer under tiden få nödvändig information av andra lärare från förskoleklasserna.  

 

Tider för besöken: 

- Ugglan 8.30-9.30 

- Tjädern 10.00-11.00 

- Svanen 11.15-12.15 

- Måsen 13.00-14.00 

 

• Titta på hemsidan 

På grund av rådande omständigheter har vi inte möjlighet att ge er information nu i maj, 

så vi uppmanar er att läsa på hemsidan kontinuerligt för uppdatering eller ev. ny 

information. 

 

• Studiedagar 13–14/8 – Sunnerstaskolan stängd 

Under personalens fortbildnings- och planeringsdagar, 13–14/8 2020, är 

fritidsverksamheten stängd. 

 

• Skolstart  17/8  

Vi startar upp första skoldagen med att eleverna träffas i halvklasser. De eleverna som 

står som nummer 1–13 på klasslistan är välkomna 8.30-10.00, resterande på listan 14 

och framåt är välkomna 10.30-12.00. För de elever som är inskolade på fritids erbjuds 

fritids under resten av dagen. Tisdagen den 18/8 är det vanlig skoldag och eleverna 

lämnas från 8.00 i respektive klassrum. Har ni omsorgsbehov före 8.00 så lämnas 

eleverna i lokal Stenen i Trollskogens fritidsavdelning. (Ingång vid basketplanen) 

 

 

 

 

 



 

• Fritids 

Det är mycket viktigt att ni söker fritidshemsplats och jag vill uppmana er 

att göra det så snart som möjligt. Det görs på ebarnungdom på Uppsala 

kommuns webbplats. Fritids har öppet må – fre kl. 07.30 – 17.30, 

fritidsverksamheten är i samma lokaler som förskoleklassverksamheten. 

 

• Omsorgsbehov under perioden 3-12/8  

Oavsett behov eller inte, ber vi er gå in på Sunnerstaskolans hemsida för att anmäla 

omsorgsbehov under perioden 3 – 12/8. Sista dag den 17 maj. 

Fritids är stängt 13 – 14/8 för studiedagar. 

Observera: Vi rekommenderar att ni tänker på ”inskolning” på sommarfritids. Dvs att 

era barn börjar med några kortare dagar, för att få en så bra start som möjligt. Då det är 

semesterperiod är inte all personal från förskoleklassen på fritids. Fritids under denna 

period är förlagd till Trollskogens fritidsavdelning, ingång vid basketplanen. 

 

Har ni frågor som rör sommarfritids och inskolning kontakta Jenny Wolwan, 

jenny.wolwan@skola.uppsala.se  

 

Övriga frågor kontakta gärna mig Ewa Hjelm, ewa.hjelm@uppsala.se 

 

 

Vi hälsar er varmt välkomna till Sunnerstaskolan och ser fram mot många trivsamma 

och lärorika år tillsammans!  

 
Med vänlig hälsning 
 

Ewa Hjelm 
Bitr.rektor 
------------------------------------ 
Sunnerstaskolan 
Uppsala Kommun, Utbildningsförvaltningen 
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 239 
Telefon: 073- 093 89 71 
E-post: ewa.hjelm@uppsala.se 
Webb: sunnerstaskolan.uppsala.se 
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