Gävle 20170817

Hej föräldrar,
vi önskar alla er elever och vårdnadshavare, nya som ”gamla” välkomna till ett nytt läsår!
Här kommer information från oss i skolledningen.
Vi önskar ny personal på skolan välkomna till oss och sina nya tjänster; Rebecka Almqvist (klasslärare i åk
4), Christina Nilsson (klasslärare i Opalen åk 2-3), Sandra Gustavsson (klasslärare i Smaragden åk 1), Ulrika
Norlin (specialpedagog) samt Sara Jakobsson (syslöjdslärare). Vi har även två nya resurspersoner på skolan;
Daniel Eriksson och Tilde Kristenssen.
Terminen börjar nu på måndagen, 21 augusti kl. 8.00. Vi börjar med en kort samling ute på skolgården.
Efter upprop och samling i resp. klassrum bjuds eleverna på glass ute på gården. Skoldagen slutar ca kl. 10.
Fritids och fritidsklubb är öppna resten av dagen för de som behöver skolbarnsomsorg.
Höstterminens föräldramöte för alla klasser är nu på torsdag 24 augusti kl. 18.30. Vi önskar att minst en
vårdnadshavare kommer för att ta del av information från klasslärare och fritidshemmet.
Läsårsdata, läsåret 2017/18:
Höstterminen 2017 börjar 21/8 kl. 8.00 och slutar 22/12 (skolavslutning 21/12 på kvällen).
30/10 - 3/11 Höstlov (vecka 44)
Planeringsdag: 18 augusti – skolan, fritids och fritidsklubb stängda
Vårterminen 2018 börjar 9/1 (8/1 är det studiedag, fritids och fritidsklubb öppna) och slutar 12/6 (skolavslutning på kvällen)
Sportlov 26/2 – 2/3 (vecka 9)
Påsklov 3/4 – 6/4 (vecka 14)
Lovdagar: 11 maj
Studiedagar: 8 januari och 22 mars (fritids och fritidsklubb öppna)
Planeringsdagar: 23 mars och 14 juni – skolan, fritids och fritidsklubb stängda

Observera att studiedagen i juni är flyttad till 14 juni (det stod 15 juni i vårens utskick).
Terminens utvecklingssamtal för förskoleklassen är vecka 37, 11-15 september och för åk 1-6 vecka 38, 1822 september.
Elevinfo kommer att samlas in av klasslärarna. Vi önskar att ni lämnar in blanketten senast onsdag i denna
vecka, 23 augusti. Det är viktigt för oss att ha aktuella uppgifter till er utifall att det skulle hända något. Vi
vill ha in blanketten från alla, även om era uppgifter är desamma som förra läsåret.
All viktig information från oss på skolan finns att läsa i InfoMentor och InfoMentor Hub och det är viktigt
att alla använder systemet regelbundet. I InfoMentor finns funktioner för att läsa nyheter,
frånvaroanmälning, scheman, pedagogiska planeringar/kunskapsrum för skola och fritids 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. Nya elevers vårdnadshavare får ett kuvert med
koder till Infomentor första skoldagen.
Frånvaroanmälan görs på Infomentor, senast klockan 8. Tänk på att ni även kan frånvaroanmäla på
InfoMentor t.ex. kvällen innan. Man kan max frånvaroanmäla för två dagar framåt. Det är viktigt utifrån
säkerhet att vi har koll på alla elever, därför är frånvaroanmälan viktig och för att vi inte ska behöva ringa er
och kolla upp så att inget hänt om en elev är frånvarande.
Skolans "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling” för förra läsåret har utvärderats och en
ny håller på att upprättas. Det som är kvar är att i klassråd och elevråd, på personal och föräldramöten är att
diskutera trivsel och ordningsreglerna. Så fort detta är klart och trivsel- och ordningsregler är spikade

kommer dessa att skickas hem till er vårdnadshavare för påskrift. Den färdiga planen läggs ut under nyheter
på InfoMentor. I dagarna skickar vi ut våra trivsel och ordningsregler för påskrift.
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 arbetsplaner för förskoleklass-skola
och för fritidshemmet kring hur vi arbetar under detta läsår.
Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet och arbetar i team för att de olika yrkeskategorierna utifrån sina
erfarenheter ska sprida kunskap som leder till rätt stöd för våra elever. I elevhälsan ingår specialpedagog,
kurator, skolsköterska, psykolog och rektor. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och lärare genom
att:
•
•
•
•

underlätta för eleverna att klara studierna,
bidra till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling,
bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa samt
hjälpa till med arbete som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot
kränkande behandling.

Därför arbetar elevhälsan framför allt hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att elevhälsans arbete
riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de
kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på. Det innebär också att elevhälsan arbetar i samråd för att
elever som är i behov av särskilt stöd får rätt stöd. Namn och bild på alla som ingår i elevhälsoteamet ser ni
på bifogad fil.
På onsdag 25 oktober kl. 18.30 är det terminens första föräldraråd. Vi kommer att utse representanter på
klassernas föräldramöten 24 augusti, men från och med detta läsår bjuder vi in alla som önskar delta på våra
föräldrarådsmöten.
Fredagen den 22 september är det bilfria dagen. Då vill vi att alla promenerar, cyklar, åker buss, alternativt
promenerar sista biten till skolan. Vi önskar att ni tänker till kring säkerheten utanför skolan, både på
framsidan mot Sofiagatan/Gustavsgatan och på baksidan vid Barnhemsgatan. Tänk på att inte stressa och
följa trafikregler, parkera rätt o.s.v.
Säkerheten för våra elever är jätteviktig och många elever går eller cyklar till och från skolan. Tänk på att
Barnhemsgatan är enkelriktad!
Trevlig helg!
Elisabet Enmark, rektor
Sofie Söderlund, skolhuvudman

