
   
1(1) 

Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se  telefon: 026  661555 kontor 
Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se  026  183055 fritidshem 
802 54  GÄVLE skolledare: Sofie Söderlund  sofi.soderlund@geflemontessori.se  070-2990107 fritidskubben 
  
 
 

                                                                                                                       Gävle 2016-12-22                         
                                             Hej!          
                                           

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; drop in fika (fritids), luciafirande, julpyssel, julbord och julbad.  
 
Vi är just nu extra stolta över våra elever i Briljanten åk 5 som gått vidare till kvartsfinal i ”Vi i 
femmantävlingen”. Vi önskar dem lycka till i kommande deltävling 18 januari! 
 
Vi önskar att ni föräldrar som anmält att ert/ era barn ska vara på fritids under juluppehållet följer 
de tider ni anmält. Viktigt att ni senast samma morgon anmäler i InfoMentor om ert/era barn 
kommer att vara frånvarande så att fritidspersonal inte behöver ringa för att fråga var elever är. 
 
Ulrika Norlin som arbetat som specialpedagog hos oss under denna terminen börjar efter jul på en 
ny tjänst på avdelningen för Elevhälsa inom Gävle kommun. Vi önskar henne lycka till på nya 
arbetsplatsen. Carola Wigren Lingwall blir ny specialpedagog från och med 1 februari och vi 
önskar henne välkommen till oss! 
 
Här kommer lite information och datum för vårterminen.  
 
Utvecklingssamtalen för åk 1-6 kommer att ligga vecka 5 och för förskoleklassen vecka 10. 
 
Vårterminens läsårsdata: 
Vårterminen 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) 
Studiedag: 8 januari och 22 mars – fritids och fritidsklubb öppna 
Planeringsdag: 23 mars och 14 juni – fritids och fritidsklubben stängda 
Lovdag: 30 april och 11 maj, klämdagar – fritids och fritidsklubb öppna 
 
Öppet hus för blivande sexåringar och för intresserade elever och vårdnadshavare till andra 
årskurser 18 januari mellan kl. 17-19. 
 
Vårterminens föräldraråd: 13 februari och 25 april 
 
Vi önskar er alla en skön julledighet! 
 
 
 
God Jul & Gott Nytt År!                                                                    
 
Elisabet Enmark  Sofie Söderlund 
rektor  skolhuvudman 


