


Vår viktigaste uppgift

Att ge eleverna grunden
för ett livslångt lärande i 
en skola där de känner
arbetsglädje och lust att
lära. 



Fakta om skolan

➢ F-9-skola 

➢ Totalt ca 600 elever

➢ Ca 95 i personalgruppen - fem arbetslag

➢ Lilla skolan åk F-1 (ca 100 elever), Stora 
skolan åk 2-9 (ca 500 elever)

➢ Stadieindelat: låg, mellan och hög vilket 
möjliggör att behålla klasslärarsystem 
även i åk 6

➢ Alla lokaler på samma ställe (idrott, HKK, 
slöjd mm)



Elevantal årkurs 6-9

Kommande läsår 22/23:

Mellanstadiet:

Åk 6 – 3 klasser 

Högstadiet:

Åk 7 – 2 klasser 

Åk 8 – 4 klasser 

Åk 9 – 2 klasser 



Mer om skolan

➢ Vi har legitimerade klass- och 
ämneslärare med stort engagemang

➢ Vi har fina lokaler 

➢ Vi använder språkutvecklande 
arbetssätt

➢ Flera goda placeringar i 
retorikkampen

➢ Vi arbetar med kunskapsfokus

➢ Vi har trivselledare på raster

➢ Vi har två skolvärdar en för åk 6-9 
och en för åk 4-5



Mer om skolan

➢ Vi startar upp höstterminen med 
samarbetsaktiviteter och 
värdegrundsarbete 

➢ Skolan är en VISP-skola, (Very
important school persons) vilket 
innebär ett samarbete med 
Uppsala Statsteater 

➢ Vi arbetar aktivt med 
Trygghetsarbete – minimedling och 
trygghetsteam

➢ Personal äter med eleverna för 
att skapa god miljö och vara 
förebilder 



Lärare i blivande årskurs 6

Lärare i åk 6:

Frida Aramesh
Frida Sörqvist
Helena Strömberg



Skolbibliotek

Vi har ett fint skolbibliotek med 
stort urval böcker för alla våra
elever. 



Skolans EHT - elevhälsoteamet

Elevhälsoteams främsta uppgiften är 
att arbeta förebyggande och främjande 
med elever och personal

I teamet finns följande professioner: 

• Psykolog

• Skolsköterska

• Kurator

• Speciallärare

• Logoped

• Syv

• Rektor och bitr.rektor



Kontakt till skolledning

• Ulrika Axelsson, rektor F-9 samt elevansvar åk 
4-5

ulrika.axelsson@uppsala.se

• Johan Thalin,  bitr. rektor, elevansvar åk 6-9
johan.thalin@uppsala.se

• Ewa Edström Forsberg, bitr. rektor elevansvar 
åk F-1

ewa.edstrom-forsberg@skola.uppsala.se
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Hemsida

vonbahrsskola.se


