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                                                                                                                       Gävle 2014-09-08                         
                                                      Hej föräldrar! 

 
Nu har vi kommit några veckor in på terminen och verksamheten i skola, på fritidshemmet och 

fritidsklubben är i full gång. Vi är glada över att allt gått så bra med ombyggnationen av lokalerna under 
sommaren och att det mesta är klart och blivit så bra. Helt klart är ännu inte skolans bibliotek som 
kommer att färdigställas under hösten.   

 
Skolans mål för detta läsår handlar mycket om trygghet, arbetsro och kunskapsmål. Vi är klara med 

skolans måldokument, vår arbetsplan och skolans vision. Dessa dokument finns att läsa på skolans 
hemsida www.geflemontessori.se.  
 

Vi på skolan kommer under terminen utveckla vår kommunikation med er vårdnadshavare genom 
Infomentor Hub. Vi är nu igång med frånvarorapporteringen via denna Hub. Information om hur detta 

fungerar har gått ut till er alla på klassernas föräldramöten. Vi bifogar informationen även i detta 
utskick. Nu hoppas vi att ni alla börjar göra frånvaroanmälan på detta sätt! Vi kommer att utveckla och 
lägga ut allt mer info via Infomentor Hub under läsåret. 

 
Under veckan har alla klasser haft klassråd och diskuterat kring skolans trygghets- och ordningsregler. 

Även ni föräldrar har diskuterat dessa på föräldramöten så de är nu klara för påskrift för er tillsammans 
med era/era barn. Arbetet med att förankra skolans ”Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling” för våra elever kommer att fortgå de närmaste veckorna i både i skola, på fritidshemmet 

och fritidsklubben, vi bifogar planen. Vi som skola samarbetar med BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) 
och andra skolor i Gävle Kommun under detta läsår genom ett gemensamt projekt som kallas 

”Gävlemodellen” där all personal deltar på föreläsningar och träffar kring temat. 
 
Vi vill informera om att påsklovet ligger vecka 15. Vi flyttar det eftersom Gävle Kommun beslutat sig 

för detta och vi vill göra lika. 
 

Vi är mycket tacksamma om ni fortsätter vara rädda om våra allas barn i samband med 
hämtning/lämning. Om alla följer trafikreglerna blir skolvägen säker för alla elever. Tänk på att inte 
hämta/lämna alldeles vid ingångarna till skolan utan köra en bit bort från skolan. Äldre elever kan bli 

lämnade/hämtade t.ex. vid vändplan utanför Sålunda förskola, vid parkeringsytan utanför Westergrenska 
på Gustavsgatan eller vid kiosken på Brunnsgatan. 

 
Vecka 39 är det dags för utvecklingssamtal för alla elever i åk 1-6 och veckan därpå, vecka 40, för alla 
elever i förskoleklasserna. 

 
Tyvärr har vårdnadshavare redan rapporterat löss från flera av skolans klasser. Det 

är viktigt att alla luskammar sina barn regelbundet en gång per vecka. Bra 
kammar och behandlingsmedel samt information finns på apoteken. 
 

Information om arbetet med vårt högstadium och byggnationen kring detta 
kommer i nästa utskick. 

 
Hoppas alla får trevliga dagar i samband med lägerskolorna under denna vecka.  

 

Elisabet Enmark  Sofie Söderlund 
rektor   biträdande rektor 

mailto:elisabet.enmark@geflemontessori.se
mailto:sofi.soderlund@geflemontessori.se

