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Hej alla föräldrar till elever på Årsta högstadium! 
 

Utanför fönstret sprakar nu naturen i höstens färger och påminner om att vi nu 

är i slutet av oktober. När ni får detta brevet har era barn/ungdomar nyss haft 

en veckas ledighet och är tillbaka i skolan med förhoppningsvis ny kraft och 

energi för att ta tag i sitt skolarbete igen. Lärarna här på skolan har fyllt i 

betygsprognoser i form av varningar i verktyget UNIKUM. Om du som 

vårdnadshavare har svårigheter i att komma in i systemet eller inte har tillgång 

till dator/surfplatta så hör av dig till antingen mentor eller expeditionen så 

hjälper vi dig. 

Något spännande som händer under inledningen på november är att vi ska få 

byta namn. Vilket namn det blir kommer jag inte avslöja i detta brev, utan era 

barn/ungdomar ska vara de första att få veta! Men håll utkik efter vårt nya 

namn! 

Vi håller också på att planera för flera roliga saker som händer i december; det 

kommer bli öppet hus för eventuellt blivande elever, Nobellunch för elever och 

personal, Lucia-firande och såklart en julavslutning. Den 9 november är det 

också information kring gymnasievalet för alla vårdnadshavare till elever i åk 9 

följt av gymnasiemässan den 15 november. Under vecka 48 kommer eleverna i 

åk 6 och 9 genomföra muntliga nationella prov i svenska, engelska och 

matematik enligt ett separat schema som kommer förmedlas hem till er i god 

tid innan provtillfället.  Samma vecka kommer eleverna i åk 7 vara på prao. Mer 

information kommer via elevernas mentorer. 
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Bit för bit blir skolan alltmer iordningställd, och innan höstlovet kunde vi öppna 

ett uppehållsrum för eleverna, och innebandyrinken på skolgården är klar.  

Hittills har det varit relativt lite skadegörelse på skolan, men ibland händer det 

att saker går sönder. Detta är givetvis tråkigt, och jag ber er vårdnadshavare om 

att prata med era barn/ungdomar om vikten av att vi tillsammans är rädda om 

vår skolmiljö.  

Även detta brev vill jag avsluta med att säga att det verkligen är ett roligt jobb 

som jag har. Om du som läser detta har synpunkter, förslag till förbättringar 

eller vill komma i kontakt med mig så går det lättast att nå mig på 

ulrika.mattsson@uppsala.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Mattsson 

Rektor 

Telefon: 018-727 58 18 Mobil: 072-584 52 38 

E-post: ulrika.mattsson@uppsala.se 
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