
 
  Uppsala 2017-06-09 

 

von Bahrs skola 

    

 

Hej alla barn och föräldrar på von Bahrs skola F-5! 

Jag kan knappt tro att det är sant. Det här läsåret har verkligen gått i en rasande fart och nu är 

det redan dags för skolavslutning. Sommaren står för dörren och nu väntar sommarlov för 

elever och personal. Om jag ser tillbaka på läsåret som gått så har det varit ett spännande och 

lärorikt år med många skiftningar, precis som livet är. Årets intryck är många och de allra 

flesta är otroligt positiva. Djupast intryck gör förstås alla våra fina elever på von Bahrs skola 

som på så många sätt berikar våra dagar. Det är mycket skratt, kämpaglöd och engagemang 

här hos oss, men också tuffa stunder ibland.  

Så TACK alla elever som jobbat så hårt! TACK all personal som så målmedvetet sätter ribban 

högt och når fantastiska resultat. TACK alla föräldrar för gott samarbete! Ett extra tack och 

framför allt lycka till säger vi till de elever och medarbetare som slutar hos oss.  

Jag arbetar just nu med rekrytering av tre lärartjänster samt en tjänst på fritids. Alla dessa 

tjänster kommer att vara tillsatta snart och information om ny personal samt höstens 

organisation presenteras i augusti i samband med skolstarten.  

 

Trevlig sommar önskar jag alla elever, föräldrar och personal på von Bahrs skola, 

 

Mona Refai, biträdande rektor  

 

 

 

 

 

 



Skolan startar igen den 21 augusti 2017. Välkomna enligt nedan! 

 

F-klasser och klass 1a, 1b samlas i klassrummen på Bellmansgatan 64 

Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats. 

FA: sal A 

FB: sal B 

FC: sal C 

1A: sal 1A 

1B: sal 1B 

 

1c samt åk 2-3 samlas i respektive klassrum på Heidenstamsgatan 67 

Skoldag 8.15-13.30, efter det fritids för de som har fritidsplats. 

1C: sal 3120 

2A: sal 3114 

2B: sal 3118 

3A: sal 3110 

3B: sal 3112 

3C: sal 3121 

 

Åk 4-5 samlas i respektive klassrum på Heidenstamsgatan 67 

Skoldag 8.15-13.30 

4A: sal 4118 

4B: sal 4112 

5A: sal 4110 

5B: sal 4114 

 

OBS! von Bahrs skola är en parfymfri skola och vi ber er respektera detta! 
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