
                                                                                                             8 juni -17 

                          
 
                       Sommarbrev från oss på Gefle Montessoriskola! 
Nu väntar snart ett långt och förhoppningsvis skönt sommarlov, med tid för både bad, sol, aktiviteter 

och lugna dagar. Tack alla elever och föräldrar för det här läsåret! 

 

Vi har uppskattat den hjälp och det stöd vi fått av Er föräldrar i olika sammanhang under läsåret, ert 

engagemang för ert/era barns skolgång, genom att t.ex. ingå i föräldragrupper och föräldraråd, hjälp 

med lägerskolor och GD/GIF mm. 

 

Vi har upplevt att läsåret har gått fort som vanligt och vi ser att våra elever utvecklas och går framåt 

kunskapsmässigt och socialt både i skolan och på fritidshemmet/fritidsklubben. Mycket har hänt under 

året såsom många gemensamma aktiviteter t.ex. konserter, studiebesök, uppvisningar för föräldrar, 

temaveckor, ”drop in fika”, turneringar och friluftsdagar.  

 

14 juni är det skolavslutning i Valhall på Högskolan kl. 18.00.  Efteråt är det egen picknick för alla som 

har tid och möjlighet i parken utanför. På grund av att vi blir många är det en avslutning för elever, 

föräldrar och syskon. Övrig släkt får tyvärr inte plats. Varmt välkomna! 

 

Nästa termin börjar måndagen den 21 augusti kl. 8.00. Vi börjar med en kort samling ute på skolgården. 

Efter upprop och samling i resp. klassrum firar vi skolstarten med glass ute på gården. Skoldagen 

slutar ca kl. 10. Fritids och fritidsklubb är öppna resten av dagen för de som behöver skolbarnsomsorg. 

 

I början av höstterminen är det dags för lägerdagar igen. Rubinen, Briljanten och Diamanten har 

övernattning, övriga klasser dagläger. Ni föräldrar är varmt välkomna att följa med dessa dagar. Mer 

information kommer i samband med höstens föräldramöten, se datum nedan. 

 

Klass Datum lägerskola Plats lägerdagar Föräldramöte 

Smaragden F-1 7 september Hemlingby 24 augusti 

Safiren F-1 8 september Hemlingby 24 augusti 

Kristallen åk 2-3 7 september Smörnäs 24 augusti 

Opalen åk 2-3 6 september Smörnäs 24 augusti 

Rubinen åk 4 6-7 september Högbo 24 augusti 

Briljanten åk 5 7-8 september Högbo 24 augusti 

Diamanten åk 6 7-8 september Högbo 24 augusti 

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 15 juni – skolan, fritids och fritidsklubb stängda 

 

Vi ser fram emot att träffas igen nästa läsår och då även träffa de nya sexåringarna!  

  

Vi hoppas att alla barn får ett härligt sommarlov och att ni föräldrar får en skön semester. 
 
Hälsningar  Elisabet Enmark, rektor och Sofie Söderlund, skolhuvudman 
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