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Hej föräldrar!                                                                                        

 

Under förra och denna vecka har alla klasser haft lägerdagar och vi tackar för skjuts och 

annan hjälp i samband med dessa dagar. 

 

På måndag och två veckor framåt deltar skolan i tävlingen "Gå och cykla till skolan". Under 

två veckor uppmuntrar vi alla elever och er föräldrar att promenera, cykla eller åka buss till 

skolan. Klasslärarna frågar alla elever varje dag hur de kommit till och från skolan. För att 

alla ska kunna få möjlighet till poäng kan föräldrar som måste ta bil parkera en bit bort och 

promenera sista biten. Ett förslag är Lantmäteriets parkering. 

 

På fredag i nästa vecka är det bilfria dagen. Då vill vi att alla promenerar, cyklar, åker buss, 

alternativt promenerar sista biten till skolan.   

 

Under nästa vecka (vecka 37) är det utvecklingssamtal för förskoleklassen och veckan därpå 

(vecka 38) är det utvecklingssamtal för åk 1-6. 

 

Vi hoppas att ni alla vårdnadshavare kommit igång med att använda InfoMentor och dess 

funktioner med att läsa vecko- och månadsbrev, frånvaroanmäla, se schemat, läsa 

pedagogiska planeringar och bedömningar mm. I InfoMentor kan ni även hitta telefonnummer 

till andra elevers vårdnadshavare. 

 

Behöver du hjälp kring lösenord eller något annat kring InfoMentor så maila 

elisabet.enmark@geflemontessori.se eller kom till kontoret. 

 

Skolans "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling” ligger under nyheter på 

Infomentor. I dagarna skickar vi ut våra trivsel och ordningsregler för påskrift. Senast på 

fredag 16 september vill vi ha tillbaka dem. 

 

På vår hemsida under fliken "om skolan" och "handlingsplaner och kvalitetsarbete" kan ni 

läsa våra tre kvalitetsredovisningar från föregående läsår; förskoleklass-skola, fritidshemmet 

och fritidsklubben samt skolhuvudman. Under fliken "mål, vision och arbetsplan" ligger våra 

två arbetsplaner för förskoleklass och fritidshemmet kring hur vi arbetar under detta läsår. 

 

På torsdag 15 september kl. 18.30 är det terminens första föräldraråd. På InfoMentor ser du 

vilka som är representanter i respektive klass. Har du har förslag eller frågor till föräldrarådet 

kan du maila dem. Vill du vara med i föräldrarådet men ännu inte anmält dig är du 

välkommen att vara med. 

 

Trevlig helg! 

 

Elisabet Enmark, rektor 

 

Sofie Söderlund, skolhuvudman 
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