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Månadens matsedel och aktiviteter    
I måltiden ingår också färska grönsaker, smörgås och mjölk. (Med reservation för ändringar i matsedeln) 

 

            Månadens Smile-ord 

                        

   Att lyssna – att fråga – att följa instruktioner 

 
Vecka 35  

Måndag      28/8 Kebabgryta och bulgur         

   Krämig linsgryta och bulgur 

Tisdag  29/8 Thaigryta med kyckling och jasminris 

   Röd lasagne med timjan och keso 

Onsdag     30/8 Fiskgratäng med örter och kokt potatis 

   Falafel med tzatziki och ris 

Torsdag 31/8 Rödbetsbiffar med ostcrème och matkorn      Elevfotografering 

   Indisk kikärtsgryta och matkorn 

Fredag  1/9 Spagetti och köttfärssås 

   Spagetti och mild morotssås 

Vecka 36 

Måndag     4/9 Pasta med ost- och kalkonsås 

   Pasta och tomatsås med oliver och kapris    

Tisdag  5/9 Korv Stroganoff med ris 

   Morot Stroganoff och ris 

Onsdag           6/9 Fiskfilé med frasigt täcke, kall örtsås och kokt potatis 

   Rårisbiffar med lingonkeso och rivna rotfrukter 

Torsdag      7/9 Mannagrynspudding och hemkokt sylt      Bokbuss  

   Potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd och hemmagjord färskost  Skolråd 18:00 

Fredag  8/9 Hamburgare med bröd, potatismos och dressing 

   Hemlagad grönsaksburgare med bröd, potatismos och dressing 

 

Vecka 37    

Måndag 11/9 Blodpudding och lingonsylt 

   Potatisbullar med lingonsylt 

Tisdag  12/9 Chicken à la King och kokt potatis       Föräldramöte 

   Bönjärpe med tomatyoghurt och ugnsbakad potatis 

Onsdag 13/9 Citronrimmad sej med palsternackscrunch och rotfruktspuré 

   Lasagne med spenat 

Torsdag 14/9 Pastagratäng med heta grönsaker       ÅK 4 till Jälla 

   Asiatisk nudelwok med grönsaker 

Fredag  15/9 Chili con carne och ris        Skoljoggen  

   Chili sin carne och ris 

 

Vecka 38 

Måndag     18/9 Köttbullar och makaroner med ketchup 

   Pasta med ajvar- och spenatsås 

Tisdag            19/9  Falukorv med potatismos             Föräldrafika fritids  

   Kikärtsbiff med potatis och vitlökssås               ”drop in” kl 15 - 17 

Onsdag      20/9 Pastaskruvar med lax- och dillsås  

   Majs- och broccolibiff med kall örtsås och kokt potatis 
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Torsdag 21/9 Pannkaka och hemkokt sylt       Friidrottsdag 

   Ärtsoppa med senap och hembakat bröd     

Fredag  22/9 Chicken fajita med ris 

   Tortillawrap med het grönsaksröra och gräddfil 

 

Vecka 39 

Måndag 25/9 Krämig linsgryta och bulgur 

                                  Kebabgryta och klyftpotatis 

Tisdag  26/9 Röd lasagne med timjan och keso 

Kycklinggryta med curry och ris 

Onsdag 27/9 Falafel med tzatziki och ris 

   Fiskgratäng med dragonsås och kokt potatis 

Torsdag 28/9 Spagetti och mild morotssås 

   Spagetti och grönsakssås med röda linser 

Fredag  29/9 Kökets gröna val        Studiedag, skolan stängd 

   Kökets val         Fritids öppet vid behov 
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Välkomna till skolan och läsåret 2017/18 

Läsårstider 

Höstterminen: 21 augusti – 21 december 2016 

Vårterminen: 9 januari – 12 juni 2017 

 

Lovdagar 
Fredag 29 september 

Höstlov: måndag 30 oktober–fredag 3 november

 

Sportlov: måndag 19 februari–fredag 23 februari 

Påsklov: fredag 30 mars–fredag 6 april 

Måndag 30 april–tisdag 1 maj 

Kristi himmelfärdshelgen 10–11 maj 

Nationaldagen onsdag 6 juni 

 

Övrig information/bra att veta: 

31/8 Skolfotografering 

7/9, Skolråd 18.00 

7/9, Bokbuss 

12/9, Föräldramöte, F-9,  kl 18.00 

15/9 Skoljoggen (hela skolan) 

21/9 Friidrott på Marmavallen  

 

Allergi 

Nötförbud pga luftburen nötallergi. Detta innebär att allt som innehåller nötter och spår av nötter får inte tas med 

till skolan. 

 

Frånvaro-/sjukanmälan av elev ska göras direkt på morgonen till 0515-777 601. 

Du som förälder är ansvarig för att ringa innan kl. 7.45 om ditt barn är frånvarande. Du behöver knapptelefon för att 

trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer. Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen 

på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. I Skola24 MobilApp kan man sjukanmäla högst 5 dagar i 

framåt. 

 

Våra rutiner är följande: - Personalen kommer fortfarande kontakta vårdnadshavare om någon elev saknas. Detta 

kommer att ske innan kl. 10.30, samma dag. 

I undantagsfall kan meddelande lämnas på telefonnummer 0174 – 27 01 01 

 

 

Telefonnummer dagtid till vårdnadshavare 
Ifall det händer ert barn något i skolan, är det mycket viktigt att ni lämnar aktuella telefonnummer som vi  

kan nå er på. Ansvarig lärare/mentor samlar in uppgifterna. 

 

Kontakt med Rektor 

Kontakt med rektor görs enklast på mobiltel: 0708-216191 eller mail: gisela.axell@uppsala.se 

 

Flyttning ska alltid anmälas till expeditionen tel. 018-727 74 78. 

 

Namn- och adressuppgifter 

http://www.stavby-skola.uppsala.se/
mailto:gisela.axell@uppsala.se


   STAVBY SKOLA   
                   

     Månadsbladet för September 2017 
 

 

Besöksadress: Postadress: Telefon:  

Stavby Skola Stavby 108 0174 - 27 01 01   

Stavby                              747 94     Alunda   
http://www.stavby-skola.uppsala.se/ 

     

Ev. ändringar av namn eller adress kan endast göras av vårdnadshavare till folkbokföringen.  

Alla förändringar ska även anmälas till expeditionen, tel. 018-727 74 78.  

 

Busskort 
De elever som har busskort ska dagligen ha det med sig och visa för busschauffören. Busskortet är en personlig 

värdehandling. Vid missbruk kan kortet dras in. Läs mer:  http://stavby-skola.uppsala.se/Skolan/skolskjuts/  

 

Försäkring 
Uppsala Kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever i Gjensidige försäkringar.  

Läs mer:  http://stavby-skola.uppsala.se/Skolan/forsakring/  

 

Barn med skolbarnsomsorg  
ska lämnas och hämtas av vårdnadshavare, om inte annat är överenskommet. Personalen har ansvar för de elever 

som är på fritids. De har inget ansvar att följa med och se till att elever hinner med ev. bussar.                          

 

Cykel 

Cykling till skolan utan vuxet sällskap rekommenderas från skolår 4. Kom ihåg lagen om cykelhjälm för barn under 

15 år.  

 

Magnus Bengtsson      

magnus.bengtsson@skola.uppsala.se 
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