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Till vårdnadshavare på Mimergården – åk 1-6 

Hej! 

 

Nu har halva läsåret redan gått och vi har en härlig vårtermin att se fram emot!  

 

Jag vill här informera om några punkter. 

 

Förbjudet att parkera på vändzonen 

Det är inte tillåtet att parkera på vändzonen utanför skolans huvudentré. Vändzonen 

är till för att släppa av och på passagerare, men blir snabbt en farlig plats om 

bilister behöver backa för att komma ut. Om du behöver parkera för att lämna eller 

hämta barn är du välkommen att göra det på vår besöksparkering som ligger intill 

fotbollsplanen. 

 

Frukt till alla lågstadieelever från 30 januari  

Från och med den 30 januari kommer skolorna att dela ut en frukt per dag till alla 

elever i lågstadiet. Kommunfullmäktige beslutade i höstas att alla elever i 

lågstadiet, F-3, ska få en frukt om dagen, så därför börjar vi nu med utdelningen av 

frukt. Anledningen är att ge förutsättningar för eleverna att orka hela dagen och då 

fruktstund är en tradition inom lågstadiet så kommer frukten att vara gratis. 

 

I första hand är det äpplen som kommer att delas ut, svenska under säsong och 

annars utländska ekologiska. Elever som är allergiska mot äpple kommer självklart 

få någon annan frukt.  

 

Ni har kanske tidigare ha läst att alla elever i hela grundskolan skulle få frukt, men 

i beslutet ändrades det innan jul till att gälla endast lågstadiet. Vi tror och hoppas 

att detta är en positiv satsning på hälsa och energi till studier i våra lågstadieklasser 

i kommunen. Har du frågor och funderingar får du gärna kontakta ditt barns skola 

eller miljösamordnare Viktoria Viklander (viktoria.viklander@ostersund.se) 

 

Svara på Skolenkäten 

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera 

underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i 

Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden. 

 

Vårdnadshavare till barn i grundskolan har möjlighet att delge synpunkter om 

skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att genomföra och besvaras 

via webben. Instruktioner för att besvara enkäten finns här i bifogad PDF samt i 

pappersform som vi skickar hem med eleverna. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emelie Fors 

Rektor Mimergården 
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