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                                                                                                                       Gävle 2014-12-17                         

                                                      Hej föräldrar! 

 

Vi vill tacka er föräldrar för den här terminen och för det samarbete vi haft på olika sätt. Nu på slutet har 

det varit många roliga och uppskattade aktiviteter kring julen på skolan; luciafirande, julpyssel, julbord 

och julbad.   

 

Vi är nu igång med Infomentor Hub och det är roligt och se att ni föräldrar loggar in där allt mer. Många 

rapporterar frånvaro på detta sätt och vi hoppas att fler av er börjar med det. Efter jullovet lägger lärarna 

och fritidspersonalen ut veckobrev och månadsbrev enbart via Infomentor Hub. Annan information som 

matsedel, klasslistor och kalendarium finns där också. Vi är tacksamma för om ni uppdaterar eventuella 

adress- och telefonnummerändringar själva när ni loggar in. Har ni glömt er kod eller behöver hjälp med 

att logga in så hör av er så löser vi detta! 

 

Vi fortsätter att planera för vårt högstadium. Än är vi inte riktigt klara med när byggnationen ska 

påbörjas. Fastighetsägaren behandlar just nu olika offerter från byggföretag. Vi är nu tillbaka till det 

ursprungliga förslaget med att bygga en övervåning för högstadiedelen, vilket känns positivt eftersom vi 

är rädda om vår skolgårdsyta.  

 

Vi lägger om våra rutiner för skriftliga omdömen och utvecklingssamtal efter Skolverkets nya direktiv. 

De skriftliga omdömena ska i fortsättningen ligga precis i anslutning till utvecklingssamtalen. Därför 

slutför vi de skriftliga omdömena under vecka 7 för att sedan lägga utvecklingssamtalen för åk 1-6 

vecka 8 (16-20 februari). Utvecklingssamtalen för förskoleklassen som inte har några skriftliga 

omdömen ligger vecka 5 (26-30 januari).  

 

Vårterminens läsårsdata: 

Vårterminen börjar on 7/1 (studiedag, fritids öppet) och slutar 10/6 (skolavslutning på kvällen) 

Sportlov 23/2 – 27/2 (vecka 9) 

Påsklov 7/4 – 10/4 (vecka 15) 

Lovdagar: 15 maj – skolan stängd 

Studiedagar: 7 januari, 26 mars (fritids öppet) 

Planeringsdagar: 27 mars, 12 juni – skolan stängd 

Klämdagar: 2 januari, 5 januari – skolan stängd 

Vi stänger 15.00 följande datum: 2 april (dag före Långfredagen), 30 april (Valborgsmässoafton) 

och 13 maj (dag före Kristi himmelsfärdsdag).  

Vårterminens föräldramöten: 
3 feb föräldramöte Opalen/Kristallen 

4 feb Föräldramöte Rubinen/ Briljanten  

5 feb Safiren Smaragden 

 

Vårterminens föräldraråd: 11 februari och 20 april 

 

Vi önskar er alla en lång och skön julledighet! 

 

 God jul & Gott nytt år!  

Elisabet Enmark  Sofie Söderlund 
rektor   biträdande rektor 
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