
                        

                            Mamma Gøril! Verdens beste lærer noen gang! Du er  

                      veldig omtenksom og du set hver og en elev. Du sprer  

                    mye god energi og har et stor hjerte av gull! 

    Mamma-Gøril! Du har virkelig vært som en mamma for meg dette året, og  

  det er jeg evig takknemlig for! Takk for at du alltid har tatt vare på meg og passet 

på meg når jeg har trengt det som mest. Du har stilt opp når jeg har trengt deg og 

jeg trodde ikke det var mulig å få et så fint forhold til en lærer! Takk for at du pusher 

meg til å gjøre mitt beste hele tiden og for at du tror på at jeg kan få til det jeg vil! 

Jeg er virkelig utrolig glad i deg<3 

Mamma Gøril ❤ Du ser alle og gir de beste rådene. Alltid oppmuntrende og 

støttende 

Mamma Gøril <3, det er så mye jeg vil si til deg, men jeg har nok ikke plass til alt. 

Du er den beste læreren jeg noensinne har hatt. Kanskje det er fordi du føles ikke 

bare som en lærer, men som en venn, og som noen som passer på oss. Når jeg er 

lei meg vet jeg at jeg kan snakke med deg, og at du lytter uten å dømme og er der 

for meg. Du ser alltid det beste i folk, og du løfter alltid alle rundt deg. Jeg er nok 

ikke alene i å mene at du er en stor inspirasjon. På denne korte tiden har jeg blitt 

utrolig glad i deg, og jeg savner deg masse. 

Kunne ikke bedt om en bedre lærer🤩❤ 

  

Vi setter pris på deg, 

Gøril 

Mange gode klemmer 

fra MK 19/20 



 

               Verdens beste mamma Gøril <3 Vi kunne ikke hatt en bedre  

           lærer/mamma dette året. Jeg er så takknemlig for at du har vært så åpen og  

    varm, hvor dyktig du er på regi, og at du har delt av deg selv som har gjort oss 

tryggere. Savner deg så det gjør vondt i hjertet <3 

Kjære Gøril. Takk for at du har vært den beste musikallæreren jeg kunne fått. Du er så sykt god 

og jeg elsker å jobbe regi med deg. Du har så mange gode ideer, og du er så flink til å forklare 

slik at vi skjønner hvordan vi skal gjøre ting. Du er også kjempemorsom og jeg har det ALLTID 

gøy i timene. Kommer til å savne deg skikkelig Gøril. Året hadde aldri vært det samme uten deg. 

Du har kjærlighet som rekker ut til alle, store som små. Jeg har aldri møtt noen 

som bryr seg like genuint om hvert enkelt menneske de møter, uansett. 

Kjærligheten du viser andre er noe jeg håper å bringe videre med meg i livet, du 

har lært meg at å vise kjærlighet og omsorg for alle kan bringe ut det beste i folk. 

Tidenes lærer! Jeg har aldri møtt en lærer som deg. Du bryr deg om 

alle elevene dine og er investert i livene våre. Du er omsorgsfull, 

morsom og dyktig. Kommer til å savne min FHS-Mamma <3 

Tusen takk for et supert år! Takk for gode minner. Jeg er veldig gla for å ha hatt 

deg som lærer. Takk for all hjelp og gode råd. Du skaper godt engasjement og 

glede hvor enn du går, noe jeg setter veldig pris på. Du kan se hver elev og får 

alle til å føle seg inkludert. Du har gjort meg trygg på klassen. Vi ses selvfølgelig 

på fjorårsfesten hvis det blir noe av, men håper vi ses igjen - Julio 

Gøril er en lærer man kan snakke med om alt. Hun bryr seg masse om elevene 

sine og man kan alltid snakke med henne om det er noe man trenger å snakke 

om. Hun sprer også mye glede som lærer og klarer alltid og løfte elevene sine 

opp 

Gode gode mamma Gøril<3 Jeg er så glad for at jeg har hatt deg som 

musikallærer dette året. Du har så mye energi og glede i deg som smitter så lett 

over på oss andre – ihverfall meg hihi. Takk for omsorgen, kjærligheten, 

latterne vi har hatt, og tusen hjertelig takk for et fantastisk fint år. Du er 

herlig<3 

Du er skikkelig trygg og god og vi på MK er så utrolig heldige som har 

deg<3 

Kunne ikke bedt om en bedre lærer. Du har virkelig sett hver enkelt elev og syntest du har 

gjort en fantastisk jobb både med casting til barneforestilling og grease og regi og alt annet du 

har jobbet med. Du går inn i prosjektene med drivkraft og gir 110% Du har virkelig sett det 

beste i hver enkelt elev. Du har passet på at alle føler de har noe å bidra med. Klisje å si det 

men du er virkelig limet som holder klassen sammen. Og om det er noe galt vet hver enkelt 

elev at de kan snakke med deg om det, selv om det ikke er så mye man får gjort med alt, 

hjelper det bare å ha noen som hører. Kommer til å savne å ha Mamma Gøril som lærer. 

Sender en stor varm bamseklem! 

Beste mamma 

En utrolig dyktig lærer og den beste jeg har hatt 

Verdens BESTE lærer <3 Du er en trygghet å ha i hverdagen, og du klarer 

å spre masse glede på både gode og vonde dager <3 

Du har vært en fantastisk bonusmamma dette året, du er så varm, 

omtenksom og DYKTIG! Du ligger så mye tid og arbeid i oss og jeg kunne 

ikke sett for meg en bedre lærer <3 Even er heldig som får ha deg som 

skikkelig mamma, for du er virkelig en god mamma! 

Du er det snilleste menneske jeg har møtt. Du er så sykt omtenksom 
og vil bare alle godt. Du får meg til å føle meg sett og verdsatt. Du er 

en perfekt lærer som jeg unner alle å ha. 

Verdens beste mamma Gøril, den beste læreren jeg har hatt. alltid veldig 

støttende og vil alle det beste 

Takk for all omsorgen du har vist oss! Jeg vet at det ligger mye arbeid i det du 

underviser oss i, og at mange kanskje ikke tenker  

over det, men det gjør jeg - tusen takk!  

PS: det er bra at du er streng noen ganger <3 

 


