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Hej!     Uppsala 2016-11-04 
 
Oj, vad tiden går fort. Det är redan november och rätt vad det är, är höstterminen över. Vi 
har hittills haft en fin hösttermin, både innehållsmässig och vädermässig. Det är en lugn och 
trivsam stämning på skolan. 
En del av de saker vi gjort under hösten, har ni naturligtvis uppmärksammat. Jag vill ändå 
passa på att nämna några; 
Fritids hade återigen en mycket välbesökt soppkväll. Fritidseleverna bakade och lagade 
soppa inför kvällen och bjöd sina föräldrar och syskon på detta. Mycket roligt och uppskattat 
tillfälle. Besökande hade möjlighet att lämna en slant, som vi sedan skänker till UNHCR. Ni 
lämnade hela 1800 kr under kvällen, vilket är fantastiskt. Tack alla ni! 
I samma anda, nämligen att hjälpa barn på flykt, anordnade skolan tillsammans med 
hemmen, en frivillig aktivitetsdag. Vi var många ur personalgruppen, föräldrar och elever 
som avnjöt en härligt, solig söndag med loppmarknad, baskettävling, fikabröd i mängder, 
chokladhjul, försäljning av egentillverkade armband etc. Den dagen samlade vi in nära 
17 000 kr. Helt fantastiskt! Det har också i efterhand, pågått försäljning av armbanden som 
alla elever på skolan hjälpt till att tillverka. Där har vi nu fått in lite mer än 500 kr. Totalt sett 
har vi alla tillsammans samlat ihop 19 341 kr, som vi skänker till UNHCR. Stort tack till all 
personal, alla elever och alla föräldrar. 
Eleverna har också fått lämna önskemål, hur de ville använda pengar de tjänade in under 
kulturdagen i våras. Det resulterade i ett skoldisco, som hölls den 21 oktober. Det blev 
väldigt lyckat, med mycket dans och skoj. Härligt med så fantastiska elever! 
 
Från det ena till det andra…. 
Matilda, vår skolsköterska kommer lämna oss efter jullovet. Rekrytering pågår tillsammans 
med Uppsävjaskolan. Vi tackar Matilda för tiden hon varit här och önskar henne lycka till i 
framtiden. 
Idag har vår nye vaktmästare börjat hos oss. Han heter Juan Garcia och kommer vara här på 
onsdagarna. Övriga dagar i veckan jobbar han på Storvretaskolan. Juan har lång erfarenhet 
av fastighetsskötsel och kommer vara en tillgång för Danmarks skola. Vi hälsar honom varmt 
välkommen! 
 
Jag påminner om att ni som ska ha barn på fritids under jullovet måste meddela fritids detta 
i tid. Det är viktigt för vår planering av både matportioner och personalnärvaro. 
Höstterminen slutar måndag 21 december och börjar igen efter juluppehållet 11 januari kl. 
8.15. Som ni tidigare fått information om, så håller fritidshemmet stängt för planering 
fredag 8 januari 2016. 
 
Det var nog allt för denna gång.  
Med vänlig hälsning 
Karen Natvig 
Rektor Danmarks skola 


