Årstaskolan & Ångelstaskolan
Lindbackens skola
Maj 2017
Fredag 28 april sjöng vi in våren i för skolorna gemensamma
sångsamlingar. Vi får nu verkligen hoppas att den snart kommer igång
också med sol och värme.

Under vårterminen 2017 har Elevhälsoteamet på våra
skolor genomfört en grundutbildning i HBTQ-frågor och
kommer under hösten att starta arbetet med att höja
medvetandet kring dessa frågor hos personal och elever. Utbildningen är
en del av Uppsala kommuns satsning i att höja kunskapen kring unga
HBTQ-personers hälsa, normer i samhället samt bemötande och
arbetsmiljö.
Kvarglömda kläder! Kom och se om ni hittar det ni saknar! I
början av juni skänker vi bort de kläder som ligger kvar.

Föräldramöte blivande F-klass
Tisdag 9 maj kl. 19 är det föräldramöte för blivande F-klassföräldrar
på Ångelstaskolan. Vi startar kl. 19 i matsalen för att sedan gå till
respektive klassrum.
Onsdag 10 maj kl. 19 är det föräldramöte för blivande F-klassföräldrar
på Årstaskolan och Lindbacken.

Måndag 12 juni är fritidshemmen på Lindbackens skola, Årsta-och
Ångelstaskolan stängda på grund av planeringsdag.
I augusti är fritidshemmen på Lindbackens skola, Årsta-och
Ångelstaskolan stängda på grund av planeringsdagar onsdag 16
augusti, torsdag 17 augusti och fredag 18 augusti.

Årstaskolan Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Lindbacken Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83, 754 49 Uppsala
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se
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Detta händer i maj och i början på juni
❀ Månd 1/5: Första maj
❀ Onsd 3/5: Ångelstaskolan har utestäddag, ”Håll Sverige rent”
❀ Månd 15/5: Årstaskolans klasser åk 4-5 har vandringsdag
Ångelstaskolan klass 2A besöker Vaksala kyrka
❀ Onsd 17/5: Årsta-och Ångelstaskolan har skoljogg
❀ Torsd 18/5: Ångelstaskolans klass FA besöker hoppgropen på
Fyrishov
❀ Torsd 18/5: Årstaskolans åk 1-2 har idrottsdag
❀ Månd. 22/5: Ångelstaskolans klass FB besöker hoppgropen på
Fyrishov
❀ Tisd. 23/5: Blivande F-klasselever besöker Ångelstaskolan
❀ Onsd. 24/5: Ångelstaskolans klasser åk 4-5 har vandringsdag
❀ Torsd. 25/5: Kristi himmelsfärdsdag
❀ Fred. 26/5: Studiedag, fritids är öppet
❀ Tisd. 30/5: Årstaskolans klasser åk 3-5 har friidrottsdag
❀ Onsd. 31/5: Ångelstaskolans klasser 1B, 3A och 3B har friidrottsdag
❀ Onsd 31/5: Blivande F-klasselever besöker Lindbackens skola och
Årstaskolan
❀ Torsd. 1/6: Ångelstaskolans klasser 1A, 2A och 2B har friidrottsdag
❀ Fred. 2/6: Ångelstaskolans klasser 4-5 har friidrottsdag på

Österängen
Månadens värdegrundsord för grundskolan är

Självkontroll
Hälsningar från skolledning och personal!
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FÖRÄLDRAFÖRENINGENS RUTA
Följande bidrag har beviljats i april:
500 kr var till FA och FB, bidrag till besök i hoppgropen
på Fyrishov

Onsdag 3 maj kl. 19 har föräldraföreningen årsmöte på
Ångelstaskolan.
På grund av nya regler angående en avgiftsfriskola,
kommer Föräldraföreningen att avsluta sin verksamhet
vid detta årsmöte. De pengar som återstår (9 128.73 kr)
kommer under våren att betalas ut till skolverksamheten
för de ändamål som främjar specifik aktivitet eller
stimulerar till aktivitet / lek för barnen i skolan.

SKOLRÅDETS RUTA
Nästa skolrådsmöte är måndag 22 maj kl. 19 på Årstaskolan.

