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Hej alla föräldrar till elever på Årsta högstadium! 
 

Nu har terminen satt igång med full kraft. Det känns jätteroligt och spännande att äntligen 

vara igång. Samtidigt har vi fortfarande flera utmaningar framför oss. Många pusselbitar har 

dock fallit på palts, och jag återkommer till det längre ner i brevet.  Jag vill i alla fall 

inledningsvis säga att jag är mycket glad över att ha så fina elever och så kompetent personal 

som jag har. Tillsammans bygger vi en skola som präglas av trygghet och lust att lära! 

Under nästa vecka och första veckan i oktober kommer det att ske en leverens av resterande 

möbler. Det handlar om bokhyllor, sittmöbler och möbler till det stora uppehållsrummet. Vi 

har även lagt in en beställning på pingisbord till gallerian. När det gäller iordningställandet av 

skolgården väntar jag fortfarande på besked om när det arbetet kan starta.  

I början av november kommer vi kunna hälsa vår nya speciallärare välkommen till oss, och 

då finns det även en ny studie-och yrkesvägledare på plats.  

I slutet på den här veckan lanserar vi vår egen hemsida, där kommer ni fortsättningsvis hitta 

alla information som rör era barn/ungdomar. På hemsidan finns också en länk till schemat. 

Lite senare i höst kommer vi att dra igång en ny lärplattform som heter UNIKUM. Mer 

information om detta kommer längre fram under hösten. För er som vill finns det även en 

mer inofficiell kanal, och det är skolans facebooksida. Där uppdaterar vi stort och smått kring 

aktuella händelser.  

Sedan augusti 2016 delar vi på Årsta högstadium lokaler med en grundskoleenhet i Uppsala 

kommun som heter LYSA-enheten. LYSA-enheten erbjuder skolgång för elever i ålder 7-16 

år. Om du som förälder har frågor kring Lysas verksamhet kan du höra av dig till deras rektor 

Malin Sandlund. Hennes mail är malin.sandlund@uppsala.se  

Samtidigt med skolan startades det ju även ett nytt kök i våra lokaler. Husmor i köket är 

Gunilla Rönnqvist. Om ni som föräldrar har synpunkter på skolmaten är det i första hand 

henne som ni ska vända er till. Gunilla når ni på gunilla.ronnqvist2@uppsala.se. 
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Jag vill också passa på att påminna er alla om att gärna logga in på skola 24 om ni har fått ett 

meddelande om att er son/dotter är frånvarande. Där ser man tydligare vilka/vilken lektion 

det handlar om.  

Från måndag v 37 kommer det att finnas ytterligare en anslutande buss från 

Palmbladsgatan. Kl 13.30 går det en buss som sedan går via Årstaskolan, och vidare till 

Skölsta respektive Lindbacken/Jälla. 

Som avslutning på det här brevet vill jag återigen säga att det verkligen är ett roligt jobb som 

jag har. Tänk vad spännande det är att få vara med i uppstarten av en helt ny grundskola. En 

skola som ska präglas av elever som är trygga och har lust att lära! 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Mattsson 

Rektor 

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

E-post: ulrika.mattsson@uppsala.se 

 

 

 

 

mailto:arstahogstadium@uppsala.se
mailto:ulrika.mattsson@uppsala.se

