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Oktober 2017

Sandared

Rektor har ordet……
Nu på söndag, den 29/10, är det dags att vrida tillbaka klockan en timma. Detta innebär att vi får sova en timma längre men, framför allt, är detta ett stort tecken på
att vi går mot vinter…. Nu stundar ett härligt novemberlov, eller läslov som det heter
numera, och när denna vecka är över har vi endast dryga sex veckor kvar av terminen
Här i skolan arbetar vi på med alla våra utmaningar, men vi har en fantastisk personalgrupp som
gör allt för våra elever.
Under oktober har vi hunnit med en massa olika elevaktiviteter som stärker samverkan på alla
plan, både kunskapsmässigt och socialt. Under den gångna veckan har vi genomfört elevens val
och utvecklingssamtal. Elevens val dagarna var oerhört uppskattade av våra elever och personalen
som planerat och arrangerat dessa dagar, har gjort ett fantastiskt arbete. Visst blir ni lite sugna på
att börja skolan igen när man får välja bland dessa aktiviteter på Elevens val:

Hoppa hopprep
Fotografering

Animerad film
Programmering
Teknik
Lekar

Tack Jessica!
Vår härliga medarbetare Jessica Sjögren slutar hos oss på Sandaredskolan efter 26 trogna år. Jessica har arbetat på fritids, men även stöttat upp i klasser. Jessica trivs oerhört bra på vår skola,
men att pendla mellan Skänstad, utanför Dalsjöfors, till Sandaredskolan varje dag blir lite jobbigt.
Nu får Jessica cykelavstånd från hemmet till Äsperedskolan, där Jessica börjar i mitten av november. Vi vill alla önska Jessica ett STORT LYCKA TILL och vi kommer att sakna dig! Vill också tacka dig
för allt som du gjort för många barn, elever och kollegor genom alla dina år på Sandaredskolan.
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Skolrådet
Som rektor är det oerhört inspirerande och glädjande då det kommer 18 föräldrarepresentanter
av 18 möjliga på Skolrådet. Att det, dessutom, var engagerade föräldrar gjorde inte mötet mindre
givande. Så härligt att ni är engagerade föräldrar och att ni har den inställningen till skolan som ni
har. Anteckningarna från skolrådet ligger på vår hemsida och jag ser redan fram emot nästa träff
den 5/12. Har ni frågor och funderingar så skickar ni dessa med er skolrådsrepresentant.
Matvärdar
Som jag berättade i september månads R H O så har vi börjat med matvärdar. Detta innebär att
elever i åk 5 och åk 6 är matvärdar vid ett tillfälle varje termin. Vi kommer att utvärdera denna
aktivitet när alla har fått vara matvärdar vid ett tillfälle, men redan nu ser vi att denna insats har
en positiv effekt. Eleverna i dessa årskurser sköter sitt värdskap på ett helt fantastiskt sätt!
Mobiltelefon och bil….
På skolrådet kom det upp en fråga om säkerheten vid hämtning/lämning av barnen i skolan. Flera
föräldrar och även undertecknad har noterat att det är många föräldrar som sitter och sms:ar,
läser mejl samt pratar i telefon samtidigt som man kör. Vi vill att ni alla respekterar att det är ett
område där många små medborgare rör sig så vänta med mobilen till senare tillfälle! Nu blir det,
dessutom, väldigt mörkt och detta ställer ytterligare krav på att vi ser hur vi kör.
Vad gör skolan?
Era barn går på en fantastisk skola och är i mycket goda händer under hela dagen som de finns hos
oss. Om ni alla visste hur mycket vi arbetar för varendaste barn och elev. Allt vi ser och hör tar vi
tag i men, tyvärr, så kommer inte allt till vår kännedom. Jag kan bara be er föräldrar att uppmuntra
era barn till att uppsöka någon vuxen på skolan då det händer saker som man inte känner är okej.
Ibland när vi hör av oss till er föräldrar kring en händelse så får vi frågan ”Vad gör skolan?” detta
kan vara en befogad fråga, men jag vill förtydliga lite av de insatser vi har på skolan för att era barn
ska lyckas och känna trygghet:
 Vi skriver incidentrapporter på alla händelser vi ser och hör
 STG, Sandaredskolans trygghetsgrupp tar emot incidentrapporterna och agerar utifrån innehållet i rapporterna
 Vi tar alltid kontakt med er föräldrar som är berörda i det som står i incidentrapporterna
 EHT, Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att dikutera elever som anmäls till EHT
 Vårt resursteam med Maria och Marie-Louise arbetar med elever som har behov av ett extra stöd. Detta resursteam träffar specialpedagog Anu samt mig varje vecka för att stämma
av vilka insatser vi har för berörda elever samt om insatserna är på rätt väg.
 Vi har klasskonferenser 3 till 4 gånger varje läsår där läraren, representanter från EHT och
annan berörd personal träffas för att stämma av klasserna och eleverna i varje klass.
 Vi har möten med skolans samordnare varje vecka där vi stämmer av hur vi ska arbeta vidare i respektive arbetslag för att utveckla verksamheten
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 Arbetslagen träffas vid flera tillfällen under veckan för att diskutera gemensamma frågor
och elever
 Vissa lärare har resurstid på schemat där de kan stötta upp enskilda elever eller klasser
 Vi arbetar ständigt med schemaförändringar för att trygga upp vissa elever/klasser/grupper som behöver en extra vuxen i speciella situationer
 Vi följer och hämtar alltid förskoleklassens elever och eleverna i åk 1 till och från idrotten/rörelse varje dag
 Fritidspersonalen är samverkanspersoner under skoltid och arbetar både med enskilda elever samt stärker upp i klasser
 Vi har PFL, Puls för lärande i vissa klasser
Sandareds föräldraförening
Ni har väl inte glömt att anmäla ert intresse för att vara en del av Sandareds föräldraförening?
http://www.sandaredsforaldraforening.se
Skolval
Från och med nästa läsår, 18/19, så gäller obligatoriskt skolval till Borås alla kommunala skolor.
Detta skolval gäller:
 Alla barn som ska börja i förskoleklass
 De barn som inte gått i förskoleklass och ska börja i årskurs 1
 Alla elever i årskurs 6
Information kring detta skolval medföljer som bilaga till detta brev.

 Viktiga datum i höst
6/11 – 15/12
Period med muntliga delen av nationella prov åk 6
8/11-9/11
Elevens val/Utvecklingssamtal
30/11
Drop-in-fritids
20/12
Skolavslutning
För er som vill planera jullovet….
9/1 2018
Skolstart
 Ni glömmer väl inte fritids bloggar…..
viken.moobis.se
rydet.moobis.se
Jonas Sahlberg/rektor
Jonas.sahlberg@boras.se
Tel. 033-358839
Mob. 0768-888839
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