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BYTTORPSKOLAN
Brev från skolledningen.

Jourfritids
I år är sommarfri:ds på
Särlaskolan under veckorna 28,
29, 30 och 31. Pappret skickas
hem med eleverna den 31
mars.

Klämdagar
ByEorpskolan och Hestra
Midgårdskolan kommer aE aE
ha öppet en dag var under
vårens klämdagar. Den 26 maj
är Hestra Midgårdskolan öppen
och ByEorpskolan och dess
fri:ds är stängd. Den 5 juni är
Hestra Midgårdsskolan stängd
och ByEorpskolans fri:ds är
öppet.

Bästa elever, föräldrar och
medarbetare
18 Maj
Den 18 maj slutar alla elever senast klockan 12:30. Fri:ds är
öppet som vanligt för de som är inskrivna. Personalen kommer
:llsammans med personal från Hestra Midgårdsskolan aE ha
fortbildning i IKT.

Planering inför läsår 17-18!
Vi håller som bäst på aE planera inför läsåret 17-18. Vi kan med
glädje beräEa aE vi kommer få många elever i förskoleklasserna
:ll hösten. Vi arbetar med säkra övergångar mellan förskola och
skola men även mellan förskoleklass år 1 samt mellan år 3 :ll år
4. Givetvis gäller det här även mellan år 6 och år 7.

Nationella prov 2017
Nu under våren har år 3 och 6 na:onella prov i kärnämnena
(ma, sv för år 3) och (ma, sv och en för år 6) och under den
:den kommer vi inte aE bevilja någon ledighet och inte :ll de
elever som befaras aE inte nå kunskapskraven för resp. årskurs.
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Skolan är vik:g och en del elever har inte ”råd” aE förlora
undervisnings:d om de ska klara av aE nå kunskapskraven. De
muntliga delproven genomfördes under hösten för årskurs 6.

Elevråd

Projekt Hela Väster
Hej alla barn och föräldrar
på ByEorpskolan!
Under mars månad har
eleverna fåE jobba med
övningar som handlat om
känslor, ansvar och aE våga
ta ställning. U:från lärarnas
utvärdering verkar barnen
ha tyckt aE det var roligt
och de har varit duk:ga på
aE beskriva sina känslor i
olika situa:oner. Det har
blivit bra diskussioner i de
ﬂesta klasserna och era
barn vågar ta ställning och
visa vad de tycker .
Vill ni veta mer, ta gärna
kontakt med oss:
Carina Häll och Sanela Bulic
0704-558229
0734-327122

Under elevrådsmötet den 29 mars beräEade eleverna aE de
tycker aE det är lugnare i matsalen samt aE det är fräschare
på toaleEerna nu vilket är glädjande. Vi har tagit :llvara på
elevernas förslag på hur vi kan få det ännu bäEre på skolan.
Roligt när de känner aE det går åt räE håll. E^er påsklovet
kommer vi aE säEa upp nät i fotbollsmålen som eleverna har
önskat. Vi arbetar även med hur vi kan göra skolgården mer
inbjudande. Eleverna har fantas:ska förslag

Skolskjuts
Informa:on angående ansökningsförfarande vad gäller
skolskjuts. Inför läsår 2017/2018 gäller följande:
Vårdnadshavare för elev som går i förskoleklass eller
grundskola i Borås stad och som önskar skolskjuts ska ansöka
om deEa på särskild blankeE. (se anvisning nedan)
Skolskjuts :lldelas elev som uppfyller Borås Stads regler och
:llämpningsföreskri^er gällande skolskjuts. Beslut skickas ut
:ll respek:ve vårdnadshavare innan skolstart.
Vårdnadshavare för elev i friskola eller annan kommunal skola
:lldelas busskort e^er ansökan enligt Borås stads regler för
skolskjuts. Ansökan om skolskjuts ska vara skolskjutsenheten
:llhanda senast 31 Mars, 2017.
Skolskjuts vid särskilda skäl. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl eller annan omständighet ska all:d styrkas med
intyg från tex läkare, psykolog eller annan behörig personal
och bifogas :llsammans med ansökan. På www.boras.se/
skolskjuts ﬁnns info om hur ansökan går :ll. Vi önskar aE
ansökan i första hand sker via E-tjänst. Alterna:vt kan
ansökan göras via mail eller brev och då på avsedd blankeE.
Kontaktuppgi^er: Tekniska förvaltningen
033-35 74 00 skolskjuts@boras.se

2

jozefina.persson@boras.se

Mars 2017

Klimaörbättra vår verksamhet och era

synpunkter är viktiga så vi hoppas att ni tar er tid
att besvara enkäten.
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