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                                                                                                                       Gävle 2015-08-18                         

                                                      Hej föräldrar! 

Nu har en ny termin börjat och verksamheten i skola, på fritidshemmet och fritidsklubben är i gång igen 

efter sommarlovet. Det känns spännande, roligt och lite pirrigt att starta igen efter de senaste veckornas 

intensiva planering för detta läsår och våra 179 elever. 

 

Inför detta läsår börjar vi med ett tvålärarsystem, vilket innebär att det är två lärare i varje klass. Vi 

tillgodoser med detta system både en hög lärartäthet och lärarbehörighet i alla ämnen förutom i musik 

för åk 3-6. Vi har anställt två nya lärare; Anna Sthyr i Rubinen åk 4 och Helena Frejd i Briljanten åk 5-

6. En annan förändring är att Luisa Jonsson på lilla fritids börjar att arbeta som lärare i spanska på en 

annan skola. Vi har anställt Ann-Sofie Lindstein som ny fritidspedagog. Luisa och Ann-Sofie arbetar 

dubbelt en vecka innan Luisa börjar sin nya tjänst. Vi hälsar vår nya personal välkomna och önskar 

Luisa lycka till som spansklärare! 

 

Byggnationen av musiksalen för åk 3-6 är ännu inte riktigt klar, men är färdig inom de närmsta 

veckorna. Under höstterminen börjar arbetet med konstgräs på fotbollsplanen och för att skapa en 

skolgårdsyta på området utanför Kristallen, Opalens och Rubinens klassrum. Vi vet ännu inte datum för 

detta. 

 

Vi fortsätter att använda vårt kommunikationssystem InfoMentor och Infomentor hub där all 

information från oss som rör ert/era barn kommer att finnas. Ett informationsbrev till alla nya 

vårdnadshavare med inloggningsuppgifter och instruktion om hur det fungerar ligger på elevernas 

hyllor. Behöver ni hjälp för att komma igång eller nytt lösenord så hör av er till Elisabet Enmark 

elisabet.enmark@geflemontessori.se så löser vi det. 

 

Vår frånvarorapportering sker också via InfoMentor. Det är viktigt att ni frånvaroanmäler ert/era barn 

varje dag senast kl. 8.00 då skolan börjar. Det är också möjligt att frånvaroanmäla dagen innan och en 

dag framåt. Vi önskar att alla anmäler frånvaro på detta sätt för att pedagogerna ska kunna vara med 

eleverna på morgnarna och inte behöva svara i telefon och leta reda på rätt lärare för överlämning av 

information. Vi är noga med att alla är frånvaroanmälda varje dag eftersom det handlar om elevernas 

säkerhet. Vi vill säkerhetsställa så att ingen olycka skett för elever som inte är frånvaroanmälda på väg 

till skolan. 

 

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. Det inte är tillåtet att stanna och 

parkera vid ingångarna eller i korsningen på Sofiagatan. Äldre elever kan bli lämnade/hämtade t.ex. vid 

vändplan utanför Sålunda förskola, vid parkeringsytan utanför Westergrenska på Gustavsgatan eller vid 

kiosken på Brunnsgatan. 

 

Från och med detta läsår har vi längre öppettider på fritidshemmet. Vi öppnar kl. 6.30 och stänger kl. 

17.30. Har man som vårdnadshavare behov av omsorg 6.00-6.30 eller 17.30-18.00 måste man meddela 

detta senast två veckor innan till Sofie Söderlund, sofi.soderlund@geflemontessori.se. 

 

Vi skickar bara ut inkomstförfrågan till nya vårdnadshavare i år. Har det skett förändringar kring 

inkomster så hör av er till Sofie Söderlund så får ni en ny blankett. 

 
Elisabet Enmark  Sofie Söderlund 
rektor   skolledare/skolhuvudman 

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

