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Sandared

Rektor har ordet……
Om mindre än en månad sitter vi där, med förväntansfulla barn som väntar på tomten. Tror nog
också att det finns en och annan vuxen som också väntar….
Alla barn får, åtminstone, en välförtjänt ledighet efter en lång höst och jag hoppas att även ni
vuxna kan unna er ledigt. Julafton är den fjärde advent, en söndag, så det blir några extra dagars
ledighet juldagen och annandag jul.
Höstterminen är inte över än, det fattas tre veckor, men jag kan ändå se tillbaka på en termin som
flutit på bra. Med den fantastiska personalen som vi har här på Sandaredskolan har vi kunnat arbeta med allas elever så som de förtjänar. Vi står fortfarande inför utmaningar och det är alldeles
för många elever som inte vet hur man beter sig mot varandra, både socialt och verbalt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med frågan under nästa termin och vi måste ha er föräldrar med oss i
detta arbete.
Vi har en del elever som inte når upp till kunskapskraven i de olika årskurserna. Vi har dock en god
kännedom om dessa elever och vi arbetar alla med att stötta de berörda eleverna.
Jag har ett gott hopp om att vi ska kunna klara av de flesta av skolans elever!

Tack Peter!
Efter dryga tre år på Sandaredskolan slutar Peter Bengtsson som biträdande rektor. Jag vill rikta
ett STORT TACK till dig Peter och allt stöd du gett mig som rektor samt all personal på skolan. Vi
kommer verkligen sakna dig men vill ändå önska dig riktigt lycka till med ditt nya äventyr.
Peter kommer att sluta den 31/1 2018.
Ny ledningsorganisation
Då Peter kommer att vara tjänstledig under ett halvår har jag tillfrågat vår nuvarande intendent
Marijana Stojkovic om hon kan tänka sig att arbeta som biträdande rektor under detta halvår.
Marijana blev mycket glad över förfrågan och har tackat ja. Detta innebär att Marijana blir tillförordad biträdande rektor under denna period och att vi kommer att utannonsera tjänsten fram
emot sommaren 2018.
Marijana kommer att ersättas av Vera Miladinovic som också tidigare vikarierat som skolintendent
då Marijana var föräldraledig.
Jag är mycket glad och tacksam att vi har så många duktiga medarbetare i organisationen som
möjliggör dessa personalförändringar.
Skolrådet
Den 5/12 är det dags för nästa skolråd. Glöm inte att skicka frågeställningar med era klassrepresentanter.

Sandaredskolan F-6 Postadress: Borås Stad Grundskoleförvaltningen 501 80 Borås

________________________________________________________________________________

Tofflor i skolan
Under höstterminen har vi haft två brandövningar, både under skoltid samt fritidstid. Dessa övningar har flutit på förhållandevis bra. Vi har dock upptäckt att en del elever sprungit ut helt barfota eller i bara strumporna. Detta är inte bra, oavsett årstid! Därför vill jag föreslå att ni föräldrar
köper ett par tofflor till ert barn så att ingen går barfota i skolan. Kanske har jag räddat era julklappsbekymmer?
Aktion julklappen
Förra veckan åkte vår oerhört engagerade lärare Fredrika Thornander ner till Göteborg för att
lämna in alla era julklappar i Aktion julklappen. Fredrika och Malin Tobiasson ansvarar för miljörådet på skolan och de har tillsammans med alla eleverna gjort ett fantastiskt arbete med att informera och samla in era bidrag. STORT TACK till alla som skänkt julklappar till barn som sitter på
barnhem utspridda över hela östra Europa. Tack var er så kommer 179 barn få chansen att åtminstone få en julklapp i år!

179 julklappar

Fredrikas bil fullpackad på väg till Göteborg

Luciafirande
Sedvanligt är det årskurs 5 som ansvarar för luciafirandet i år. Onsdagen den 13 december kommer det att vara två sittningar i simhallen, 08:30 dit föräldrar till barn i F-klass – åk 3 är välkomna
samt 09:10 då föräldrar till barnen på mellanstadiet är välkomna.
Skolavslutning
Skolavlutningen sker traditionsenligt i Sandareds kyrka 20 december. För att alla ska få ta del av
avslutningen måste vi dela in klasserna i tre sittningar, 08:30, 09:30 samt 10:30. Vi kommer dock
att börja skolan som vanligt 08:20 och alla elever slutar samtidigt 11:45. Inga elever får sovmorgon
och inga elever slutar tidigare. Skolbussarna går hem 12:00 denna dag. Till lunch kommer det att
serveras korv med bröd utomhus.
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Studiedag 8 januari 2018
Måndagen den 8/1 2018 är det studiedag för all personal på Sandaredskolan. Fritids kommer att
ha jouröppet för alla barn i området, men det kommer inte att vara någon ordinarie personal under denna dag.
Glöm inte att meddela om ert barn ska vara med på fritids denna dagen i god tid!
Sandareds föräldraförening
Ni har väl inte glömt att anmäla ert intresse för att vara en del av Sandareds föräldraförening?
http://www.sandaredsforaldraforening.se

 Glöm inte att skolorna börjar den 9/1 2018 igen!
 Ni har väl anmält tillfritids vilka dagar som ert barn kommer att var hos oss under jullovet?

Följ fritids på Instagram
Användarnamn Viken: Fritidsviken
Användarnamn Rydet: Fritidsrydet

Jonas Sahlberg/rektor
Jonas.sahlberg@boras.se
Tel. 033-358839
Mob. 0768-888839
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