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                                                                                                                       Gävle 2015-12-17                         

                                                      Hej föräldrar! 

 

 

Vi vill tacka er föräldrar och alla fantastiska elever 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; 

nobellunch, luciafirande, julpyssel, julbord och julbad.   

 

Vi har fått Skolinspektionens rapport utifrån deras besök hos oss i oktober. Vi har även fått en muntlig 

återgivning, där vi fick mycket beröm. Vi har fått helt godkänt inom områden som studiero, trygghet, 

undervisning och lärande, styrning, förutsättningar och utveckling av verksamhet och utbildning. Vi har 

även fått helt godkänt för fritidshemmet; måluppfyllelse, resultat, styrning och utveckling. Det enda 

område vi fått ett föreläggande kring är att de tyckte personal och yrkeskompetens som ingår i 

Elevhälsan behöver tydliggöras för vårdnadshavare och elever och att alla som ingår i Elevhälsan ska 

träffas i gemensamma möten för att arbetet ska vara än mer förebyggande. Vår handlingsplan för 

Elevhälsan och arbetssättet tyckte de var bra, men behöver förtydligas så att den är väl känd för er 

vårdnadshavare och eleverna. Vi bifogar planen samt bilder och kontaktuppgifter till alla som ingår i 

Elevhälsan. Denna info finns även på skolans hemsida (Vår verksamhet - Elevhälsa och skolsköterska). 

Elevhälsan kommer också presentera sig på vårens föräldramöten samt besöka klasserna. Vi bifogar den 

fullständiga rapporten från Skolinspektionen. Skolinspektionen kommer till alla friskolor vart fjärde år 

och nästa gång- då vill vi få helt godkänt! 

 

Utvecklingssamtalen för åk 1-6 kommer att ligga vecka 7 och för förskoleklassen vecka 10. 

 

Vårterminens läsårsdata: 

Vårterminen börjar fr 8/1 (7/1 är det studiedag) och slutar to 9/6 (skolavslutning på kvällen) 

Sportlov 29/2 – 4/3 (vecka 9) 

Påsklov 29/3 – 1/4 (vecka 13) 

Lovdagar: 6 maj – skolan stängd, fritidshemmet och fritidsklubben öppna 

Studiedag: 7 januari, fritidshemmet och fritidsklubben öppna 

Planeringsdag: 13 juni – skolan och fritidshemmet stängd  

 

Öppet hus för blivande sexåringar och för intresserade elever och vårdnadshavare till andra årskurser 

19 januari mellan kl. 17-19. 

Vårterminens föräldramöte: 3 februari för hela skolan 

Vårterminens föräldraråd: 17 februari och 21 april 

 

Vi önskar er alla en lång och skön julledighet! 

 

God Jul & Gott Nytt År!  

 

Elisabet Enmark  Sofie Söderlund 

rektor  skolhuvudman 
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