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

SMILE –  FÖRMÅGA ATT SE MÖJLIGHETER 
att be om lov - att be om hjälp – att förhandla 

 

Vecka 2          

Måndag   9/1 LOV  

Tisdag      10/1 Köttbullar, makaroner, ketchup 

   Pasta med ajvar- och spenatsås 

Onsdag 11/1 Lättpanerad fiskfilé, remouladsås, potatis 

   Kikärtsbiff, potatis, vitlökssås    

Torsdag    12/1 Pannkaka, hemkokt sylt     Öppet hus för blivande F-klass 

   Blomkålssoppa med curry, mjukt bröd   kl. 15.00-17.00 

Fredag      13/1 Chicken fajita, ris      åk 9, SYV 

   Tortillawrap, het grönsaksröra, gräddfil 

  

    

Vecka 3 

Måndag   16/1  Kebabgryta, klyftpotatis  

   Krämig linsgryta, bulgur       

Tisdag      17/1 Thaigryta med kyckling, jasminris 

   Röd lasagne med timjan, keso   

Onsdag 18/1 Fiskgratäng med örter, potatis 

   Falafel med pitabröd, ris, tzatziki     

Torsdag    19/1 Rödbetsbiffar med ostcrème, matkorn 

   Indisk quorngryta, matkorn    

Fredag      20/1 Spagetti, köttfärssås 

   Spagetti, mild morotssås 

     

Vecka 4 

Måndag   23/1 Pasta, ost- och kalkonsås 

   Pasta, tomatsås med oliver och kapris 

Tisdag  24/1 Klassisk korv Stroganoff, ris 

   Morot Stroganoff, ris 

Onsdag 25/1  Fiskfilé med frasigt täcke, kall örtsås, potatis 

   Rårisbiffar med lingonkeso, rivna rotfrukter 

Torsdag    26/1 Mannagrynspudding, hemkokt sylt    åk 3-4, Handbollsturnering i Gåvsta 

   Potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd, färskost  BOKBUSSEN 

Fredag      27/1 Hamburgare med bröd, potatismos, dressing  åk 9, SYV 

   Grönsaksburgare med bröd, potatismos, dressing 

 

Vecka 5 

Måndag   30/1 Blodpudding, lingonsylt 

   Potatisbullar, lingonsylt  

Tisdag  31/1 Chilifalu, potatismos 

   Makaronipudding med röd paprika 
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Övrig information 

Vårterminen 2017 börjar tisdag 10 januari och slutar fredag 9 juni.  

Lovdagar 

 v. 8, sportlov: måndag 20 februari–fredag 24 februari 

 v. 15, påsklov: måndag 10 april–måndag 17 april 

 måndag 1 maj 

 Kristi himmelfärdshelgen: 25–26 maj 

 måndag 5 juni och nationaldagen 6 juni 

 

Skolråd: 2 mars 2017 kl 18.00  

 

Glöm inte bort: 
 Vid snö: INGEN snöbollskastning, mulning skall förekomma under skoldagen dvs. från det 

man åker hemifrån tills man kommit hem igen. 

 I pulkabacken och på is, även på ”lekbara” isfläckar, gäller som vanligt – alltid hjälm på och 

att den är fastspänd! 

 Det finns inte några hjälmar eller pulkor för utlåning under raster, utan man får ta med egen 

pulka/hjälm hemifrån under eget ansvar. Se till att de är märkta med namn. 

 Vi ber morgonskjutsande föräldrar att lämna plats för bussarna framför ”stora grinden”.  

 Alla som åker skolbuss – stanna på skolgården innanför häcken tills bussen stannat. Det är 

halt väglag och bussen kan glida. /Hälsningar från busschaufförerna. 

 Använd reflex eller reflexväst till och från skolan, så att ni syns bättre. 

 

 

Allergi: 
Nötförbud på hela skolan pga luftburen nötallergi. 

Detta innebär att allt som innehåller nötter och spår av nötter får inte tas med till skolan. Gäller även parfymer. 

 

 

Hemsidan, http://stavby-skola.uppsala.se/ 

 

Från och med vårterminen får ni all information från skolan via UNIKUM.  

 

Läs mer: 

http://www.stavby-skola.uppsala.se/Skolan/utvecklingssamtal-och-omdomen/  

 

Ni kan också läsa om UNIKUM på http://www.unikum.net/        

   
  

                            jane.ostergren@uppsala.se

          

http://stavby-skola.uppsala.se/

