
                                                                                                                 Gävle 2018-08-27 
Till vårdnadshavare på Gefle Montessoriskola 
 
Välkomna till en ny termin och ett nytt läsår! 
 
Nu är vi inne på andra skolveckan och har kommit igång med skolans, fritidshemmets och 
fritidsklubbens verksamhet. Den sista veckan efter skolavslutningen och den första veckan 
innan terminsstart har vi personal på skolan använt för utvärderingar av vårt arbete förra 
läsåret och för planering av kommande. Vår kvalitetsredovisning 2017-18 för förskoleklass 
och skola åk 1-6 finns att läsa på skolans hemsida. Arbetsplaner för skola och fritidshem 
kommer att finnas på hemsidan under denna vecka.  
 
Alla klasser hade i förra veckan föräldramöten och presenterade då sin/vår verksamhet. Vi är 
tacksamma för den respons vi fick utifrån vårt initiativ till att arbeta för ett gott språkbruk på 
skolan och för att tillsammans med er vårdnadshavare stoppa ett dåligt språkbruk när så sker.  
 
Från och med idag måndag 27 augusti skickar skolans personal som har hört en svordom eller 
andra fula ord/kommentarer hem en lapp med vad eleven har sagt till er vårdnadshavare. Ni 
vårdnadshavare skriver på och skickar tillbaka till skolan. Om barnet uppmärksammas för ett 
dåligt språkbruk vid tre tillfällen kallas elev och vårdnadshavare till skolan för ett möte. 
 
Alla elever får under veckan med sig detta läsårs ordningsregler hem för påskrift (se även 
bifogad fil). Reglerna har diskuterats bland personal, elever och er vårdnadshavare i samband 
med föräldramötena. 
 
Skolans ”Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling” (se bifogad fil) är nu 
utvärderad och en ny är upprättad. Våra nya mål och utvecklingsområden när det gäller 
främjande och förebyggande arbete grundar sig på utvärderingar och kartläggningar vi gjort 
bland annat via: 
 

• elevernas diskussioner om trygghet på klassråd och elevråd 
• svar på trygghetsfrågor i elevenkäter höst och vår 
• svar om trygghetsfrågor på vårens föräldraenkät 
• kartläggning i alla klasser utifrån kartor/ritningar om det finns platser på skolan man 

kan känna sig otrygg 
• trygghetsfrågor som har lyfts vid utvecklingssamtal och/eller andra möten 
• frågor om trygghet när skolsköterskan träffat elever i förskoleklass och åk 4 

 
Likabehandlingsplanen är uppdelad i olika kapitel. I kap 6 finns beskrivning av utvärdering av 
förra årets plan, i kap 7 finns beskrivet vilka mål vi har utifrån främjande arbete och i kapitel 
8 beskrivs förebyggande åtgärder. 
 
Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för 
likabehandling i verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för 
kränkningar och andra negativa företeelser. Arbetet utgår från identifierade riskfaktorer 
genom kartläggning av verksamheten. 
 
Vi har ett Trygghetsteam på skolan som består av Petra Westin, Thomas Langeborg, Thomas 
Sandin, Annica Ferner och Carola Wigren Lingvall. 
 



Vårt Elevhälsoteam består av Carola Wigren Lingvall (specialpedagog), Elisabet Svärd 
psykolog), Anna Delin (kurator), Eva Kax Bergengren (skolsköterska) och Elisabet Enmark 
(rektor). Teamet arbetar främjande, förebyggande och utifrån behov i verksamheter. 
Sammankallande i gruppen är Elisabet Enmark. Känner ni oro för ert barn och vill bolla med 
elevhälsoteamet så prata i första hand med klasslärarna så kontaktar de Elevhälsoteamet. 
 
Läsårsdata: 

Höstterminen 2018 börjar 20/8 kl. 8.00 och slutar 21/12. 
29/10 - 2/11 Höstlov (vecka 44) 
Planeringsdag: 17 augusti – skola, fritidshem och fritidsklubb stängd 

Vårterminen 2019 börjar 8/1 (7/1 är det studiedag, fritidshem och fritidsklubb 
öppet) och slutar 11/6  
Sportlov 25/2 – 1/3 (vecka 9) 
Påsklov 15/4 – 18/4 (vecka 16) 
Lovdagar: 31 maj och 7 juni (fritidshem och fritidsklubb öppet) 
Studiedagar: 7 januari och 21 mars (fritidshem och fritidsklubb öppet) 
Planeringsdagar: 22 mars och 12 juni (skola, fritidshem och fritidsklubb stängd) 

Kommande aktiviteter/händelser: 
 
4-5 september - lägerdagar för Diamanten åk 4 (Högbo) 
5 september - lägerdagar för Safiren åk 1 (Skidstavallen) och Opalen åk 3 (Smörnäs) 
5-6 september - lägerdagar för Rubinen åk 5 (Högbo) 
6 september - lägerdag för Kristallen åk 2 (Smörnäs) 
6-7 september - lägerdagar för Briljanten åk 6 (Högbo) 
7 september - lägerdag för Smaragden F (Hemlingby) 
 
v. 37 (10-14 september) utvecklingssamtal för förskoleklassen 
v. 37 Trafikvecka 
14 september Bilfri dag, denna dag tar vi oss till /från skolan i görligaste mån via 
promenad/cykel eller buss 
14 september Friluftsdag - Skoljoggen 
v. 38 (17-21 september) utvecklingssamtal åk 1-6 
v. 40-43 Temaveckor kring miljö 
23 oktober Föräldraråd 
24 oktober Drop-infika på fritidshemmet 
v. 45 (5-9 november) erbjudande om utvecklingssamtal på fritidshemmet 
6 december Drop-outfika fritidshemmet 
13 december Luciamorgon 
 
InfoMentor är fortsättningsvis vår informationskanal för nyheter, frånvarorapportering, 
bedömning, klasslistor och kontaktuppgifter mm. Behöver du nya inloggningsuppgifter så hör 
av dig till elisabet.enmark@geflemontessori.se. InfoMentor har en del nyheter på gång, t.ex. 
möjlighet för lärare/fritidspersonal att kommunicera via en blogg och tidsrapportering på 
fritids. I och med att en app introduceras har ni möjlighet att kunna ställa in vilka push-notiser 
ni önskar. Vi kommer att hålla er informerade om nyheterna under hösten! 
 
Elisabet Enmark, rektor och Sofie Söderlund, skolhuvudman 



Gefle Montessoriskolas personal läsåret 2018/2019 
 
Fritidshem 6-7 år 
Lena Kristenssen, förskollärare 
Martina Nordström, fritidspersonal 
Zizan Abdullah, förskollärare 
Linda Frykman, förskollärare 
Marlene Ahlinder, förskollärare 
Simon Jonsson, fritidspersonal 
 
Fritidshem 8-9 år 
Annica Ferner, fritidspedagog 
Pernilla Andersson, fritidspedagog 
Magnus Andersson, fritidspersonal 
Elsa Lindblom, fritidspersonal 
 
Fritidsklubben 
Victoria Ericsson  
Thomas Sandin 
Gustav Jonsson 
 
Smaragden Förskoleklass 
Zizan Abdullah, förskollärare 
Linda Frykman, förskollärare 
Marlene Ahlinder, förskollärare 
 
Safiren Åk 1 
Petra Eriksson, lärare 
Emelie Frick Mattsson, lärare 
Simon Jonsson, resurs 
 
Kristallen Åk 2 
Sandra Gustavsson, lärare 
Inka Sjöhed, lärare 
Pernilla Andersson, fritidspedagog 
 
Opalen Åk 3 
Anna Lusth, förstelärare 
Christina Nilsson, lärare 
Magnus Andersson, resurs 
 
Diamanten Åk 4 
Anna Sthyr, lärare 
Helena Frejd, lärare 
Victoria Ericsson, resurs 
 
Rubinen Åk 5 
Thomas Langeborg, förstelärare 
Elsa Lindblom, resurs 

Briljanten Åk 6 
Charlotte Larsson, lärare 
Victoria Ericsson/Elsa Lindblom resurs 
vissa pass 
 
Idrott 
Thomas Sandin, idrottslärare 
Annica Ferner, fritidspedagog 
 
Skolsköterska 
Eva Bergengren Kax 
 
Kurator 
Anna Delin 
 
Skolpsykolog 
Lisa Svärd 
 
Rektor 
Elisabet Enmark 
 
Skolhuvudman 
Sofie Söderlund 

 


