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Hej elever och föräldrar!  Uppsala den 1 juni 
 
 
Läsåret går mot sitt slut och nu pågår spurten inför avslutningen nästa vecka. På många sätt och vis 
har det varit ett bra läsår på Valsätraskolan. Skolan har aldrig haft så många elever som nu, men i och 
med att vi tillgång till nya lokaler på Lilla Valsätra, så är det mindre trångt i skolan i år.  
 
Så här i slutfasen av läsåret är det dags för betygssättning för eleverna i år 6-9. Vi har nu 16 klasser på 
högstadiet, och vi menar att det råder goda arbetsförutsättningar i alla klasser. De nationella proven 
är nu avklarade, och det verkar som det gått bra för våra elever.  
 
Vi fick nyss en sammanställning av den stora skolenkät som görs varje år i alla klasser. Huvudintrycket 
är att eleverna känner sig trygga och att de uppskattar skolarbetet och de lärare de har. Vi behöver 
arbeta vidare med frågan hur vi behåller elevernas nyfikenhet på högstadiet på ett bättre sätt. 
 
Lilla Valsätra 
Första läsåret på Lilla Valsätra är nu klart! Eleverna i fyran och femman och personalen har varit 
pionjärer och gjort det så bra. En enkät har just genomförts, och föräldrarna är mycket nöjda med 
verksamheten. De frågetecken man hade handlade om skolmaten. Nu i sommar byggs skolgården 
om, och det känns bra eftersom det blir fler elever på Lilla Valsätra i höst. Då kommer alla våra treor, 
fyror och femmor hålla till där, sammanlagt nio klasser. 
 
Mobilfritt 
På högstadiet genomfördes en mobilfri vecka under våren. Detta gjordes för att belysa de negativa 
effekterna av för mycket mobilanvändning. Detta har lett till mer diskussion om för- och nackdelar 
med mobiler i skolan, och vi kommer att gå vidare med detta under läsår. Mobilfria zoner? Mobildfria 
dagar? Elevrådet 6-9 kommer vara med i utformningen av hur vi ska göra detta. 
 
KIVA 
Under detta läsår har vi på Valsätraskolan börjat arbeta med ett finskt värdegrundsprogram, KIVA, 
med målet att på ett långsiktigt sätt motverka mobbning och kränkningar. För att få en tydlig bild av 
hur eleverna uppfattar att läget är gör man nu en enkät i alla klasser. Vi tror att det är rätt väg att gå 
konsekvent arbeta med att stärka elever, och att de lär sig förstå vad som gör att elever blir utanför 
eller känner sig kränkta. 
 
FBK 
I januari startade Valsätraskolan en förberedelseklass med 20 nyanlända högstadieelever. Fokus i 
undervisningen är det svenska språket. Eleverna har hög ambitionsnivå, och de har verkligen gått 
framåt snabbt på bara några månader. I vår har klassen hållit till på Lilla Valsätra, men i höst flyttar 
man till högstadiet på Valsätraskolan. 
 
Skolråd.  
Skolrådet är en bra kontaktyta mellan hem och skola. Till hösten förändrar vi upplägget så att det blir 
två temakvällar per termin, till vilka skolrådsledamöter inbjuds speciellt, men där alla föräldrar är 
välkomna. I oktober blir det ett möte med tema betyg, bedömning, prov, kunskapskrav etc (med 
elever år 8-9 och ämneslärare), och ett i november ett möte  om verksamheten på Lilla Valsätra (med 
elever från årskurs 3-5 och personal som arbetar i årskurs 3-5) i november.  
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Hösten 2016 
I höst kommer det att vara tre klasser i varje årskurs från förskoleklass till år 5, och fyra klasser på 
högstadiet i varje årskurs från år 6 till 9. Eftersom även treor flyttar till Lilla Valsätra så kan nu 
klasserna i F-2 samlas i en korridor, och det tror vi både elever och personal kommer att uppskatta.  
 
Valsätraskolan är en stor skola och det blir förvisso flera nya lärare, men det blir ganska liten 
personalgenomströmning i och med att elevantalet inte fortsätter att öka. Lena Jansson, som varit 
biträdande rektor på Valsätraskolan, lämnar dock nu skolan för att bli rektor på Flogstaskolan. Hon 
har under åren hos oss gjort ett mycket engagerat och kompetent arbete, och vi kommer att sakna 
henne. 
 
Unikum 
I höst kommer skolan byta system för elevdokumentation till Unikum. Detta kommer bland annat att 
märkas vid utvecklingssamtalen, men även i andra avseenden tror vi att detta kommer att innebära 
en förbättring. 
 
I backspegeln: 
Om man tittar tillbaka på vårterminen är det svårt att plocka ut godbitar; det händer ju så mycket på 
Valsätraskolan! Det är dessutom ofta så att det bästa i skolan handlar om rutiner och traditioner, och 
om helt vanliga lektioner där eleverna märker att lär sig och går framåt. En pedagogisk idé som 
verkligen slagit igenom i de yngre klasserna är Grej of the day, ett utmärkt sätt att på kort tid lära sig 
något nytt om något spännande i världen. 
Vi tror också på pedagogisk mångfald och variation. Elevernas vardag berikas av studiebesök, 
friluftsdagar, utflykter, årskursaktiviteter, temadagar, Skapande skola, parasport mm. 
 
Fritids  
Fritids kommer att vara stängt för planering och fortbildning under följande dagar under 2016: 10 
juni (fredagen efter skolavslutningen), 11-12 augusti (torsdag och fredag). En nyhet för i år var 
Fritidshemmens dag, som firades i strålande sol med lek och fika på vår gröna gräsmatta.   
 
Skolavslutningen 
Läsåret avslutas med en högtidlig skolavslutning torsdagen den 9 juni kl. 08.30 på skolgården. Vi 
hoppas på solsken! Om det finns risk för regn så kommer ett alternativt program arrangeras i skolans 
matsal, och information om starttider finns då att hämta på skolans hemsida. 
 
Busskort 
Elever som får busskort av Uppsala kommun ska behålla dem över sommaren, meddelar UL. 
 
Skolstart 
Nästa läsår börjar onsdagen den 17 augusti.  
Vi vill gärna veta vad ni tänker och tycker. Kom med synpunkter! Kom med idéer!  
 
 
Tomas Rylander, rektor Valsätraskolan  
018/727 62 30 eller tomas.rylander@uppsala.se www.valsatraskolan.uppsala.se  
 
 


