
 

 

Välkomna 
 

till  
 

Domarringens skola 
 

Gula enheten 

 
 

Läsåret 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vi som arbetar med era barn: 

 

Roine Andersson   FKC 
roine.andersson@uppsala.se 
 

Rania Kaskas    FKC 
Rania.kaskas@uppsala.se 
 

Susanne Samuelsson   Assistent FKC 
Susanne.samuelsson@uppsala.se 
 

Anastasia Kelidis   1c 
Anastasia.kelidis@uppsala.se 
 

Jimmy Eriksson   Assistent 1c 
Jimmy.eriksson3@uppsala.se 
 

Gunder Engström   Fritids+ 1c 
Gunder.engstrom@uppsala.se 
 

Mona Danielsen   2a 
mona.danielsen@uppsala.se 

 
Therese Fröberg     Assistent 2a 
Therese.froberg@uppsala.se 

Marie Bragsjö    Fritids + 2ab 
marie.bragsjo@uppsala.se 
 

Linda Görgård    2b 
linda.gorgard@uppsala.se 
 

Michael Lööf    Fritids + 2ab 
michael.loof@uppsala.se 

 
All personal har sekretess 

Sjukanmälan görs på 

0515-777601 före 8:15 

Telefonnummer till Gula 

018-727 66 37 
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På Gula finns sammanlagt 4 klasser, FkC, 1C, 2A, 2B som tillsammans  
bildar Gulaenheten med ca 115 barn. 

 

På Gula enheten i årskurs 1 och i förskoleklassen finns några mycket 

allergiska barn. De är allergiska mot ägg, mjölk, nötter och pälsdjur. 

Därför är det viktigt att vi alla tvättar händerna efter frukost innan vi 

går till skolan och inte tar med ägg- och mjölkprodukter. Det är även 

viktigt att ha koll på att våra kläder och strumpor inte har djurpäls på 

sig.  

 

                     Barn med specialkost 
 

Du som har barn med specialkost ringer även till matsalen och  
sjukanmäler, samt friskanmäler ditt barn på tel.nr: 727 66 19 

 
Detta för att de inte ska laga mat i onödan. 

 

Om något skulle hända: 

Barnen är försäkrade när de är på fritids i Gjensidige Försäkring 

0771- 326 327 eller på www.personskador@gjensidige.se 

 

 

 

Fritids öppettider är 06.30 – 17.30 

 
06.30 - 07.30 har skolans alla fritids gemensam öppning på Fritids BLÅ, 
ingång B3 på Norra skolgården 
 
07.30 Övriga fritids öppnar 
 
Samtliga fritids stänger 17.30. 
 
Under loven kan det bli sammanslagning av de olika fritidsavdelningarna. 
Det är inte säkert att det varje dag finns någon personal från barnets 
ordinarie fritids. 

 

http://www.personskador@gjensidige.se/


Vi äter mellanmål kl 14.00  

 

Det är viktigt att barnen har: 
 

 Extrakläder 
 Regnkläder & stövlar 
 Inneskor 
 
 

Märk kläder och skor, det underlättar för barnen, er föräldrar och 
personalen. 
 
 
Egna leksaker är inte tillåtna att ta med, vid undantag meddelar vi det.  
 
 
Det är mycket viktigt att det är du som vårdnadshavare och inte ditt barn, 
som meddelar personalen när och med vem ditt barn går hem från fritids. 
Detta för att tydliggöra ansvarsfrågan. 
 

 
 

Läsårstider 

 
Höstterminen 2016 
 

Onsdag 17 augusti - onsdag 21 december            

 
 

Lovdagar för eleverna 
 

Fredag 30 september            

Måndag 31 oktober - fredag 4 november                       

 
 

Vårterminen 2017 
 

Tisdag 10 januari – fredag 9 juni          



 
 

 
Lovdagar för eleverna 
 

Måndag den 9 januari är skola och fritids stängt för planering. 

 

Sportlov: måndag 20 februari - fredag 24 februari            

 

Påsklov: måndag 10 april – fredag 14 april          

 

Fredag 26 maj 

 

Måndag 5 juni 

 

 

 

 

 

Välkommen 
till oss!  

 



 
 

Tillsammans bygger vi för framtiden 

 

 

 

Roine, Rania, Susanne, Anastasia, Jimmy, Gunder, Mona, Therese, 
Marie, Linda, Michael 

 
 

Övrig info finns på hemsidan: www.domarringensskola.uppsala.se/ 

http://www.domarringensskola.uppsala.se/

