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Rektors brev
Sandhultskolan
ETT STORT TACK
Tanken är att jag kommer att sluta min tjänst som rektor här på
Sandhultskolan den 18 mars, samma dag kommer Claes Hämberg att ta över
som rektor på Sandhultskolan. Claes har arbetet som rektor i många år och
han beskrivs som trygg, lojal, stresstålig, klok och inlyssnande. Han kommer
att passa utmärkt som rektor på underbara Sandhultskolan.
Det kommer också bli svårt att lämna alla era fantastiska barn! De ger mig så
mycket energi under arbetsdagarna och jag måste dagligen gå ut för att träffa
alla och mötas av kramar och goda leenden. Jag kommer också sakna er
vårdnadshavare som det varit fantastisk givande att samarbeta med. Ni vet
värdet av samarbete för era barns bästa.
Tack till all personal på Sandhultskolan, oavsett vad ni arbetar med är Ni
underbara, kompetenta och proffsiga!
Tack till alla enastående elever!
Tack till fantastiska vårdnadshavare!

Rekrytering av ny personal
Carina har efter många trogna år valt att börja arbeta i Mark. Hon har byggt
sitt drömhus där och är därför redo att testa något nytt och närmare sin nya
bostad. Vi kommer alla att sakna dig Carina och allt du har gjort för oss.

Vårterminen - Tid för nationella prov i åk 3 och åk 6
Som vanligt genomförs de nationella proven för åk 6 på exakt samma dagar
för alla elever i hela Sveriges avlånga land och som vanligt är det i ämnena
svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska.

Sandhultskolan
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Bredaredsvägen 10
504 78 Sandhult

Bredaredsvägen 10

boras.se/sandhultskolan

033-35 53 19
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Årskurs 3 genomför sina nationella prov i svenska/svenska som andra språk
och matematik under flera veckors tid. Varje lärare bestämmer när eleverna
ska genomföra de olika delproven som är ganska många till antalet.
Som jag sagt tidigare så kommer inga ledigheter beviljas under de olika
provdagarna och perioderna.
I år är det följande datum och tider som gäller:

Nationella prov åk 6
Ämne
Svenska/sva
Engelska
Matematik
Nationella prov åk 3
Ämne
Svenska/sva samt
matemtik

Vecka
6
15
19

Provdatum
5/2 samt 7/2
8/4 samt 10/4
6/5 samt 8/5

Vecka
11-20

Provdatum
11/3 – 17/5

Samrättning av nationella prov
Alla elevernas nationella prov kommer att samrättas av behöriga pedagoger i
respektive ämne. I år sker samrättningen tillsammans av pedagoger från
Sandaredskolan, Sandhultskolan, Bredaredskolan, Borgstenaskolan samt
Sjömarkenskolan. Pedagoger från dessa skolor träffas under två dagar för att
rätta alla elevers prov gemensamt. På detta vis får vi ett kollegialt lärande
mellan pedagogerna på dessa skolor samt att varje elev ges en objektiv
bedömning.

Utvecklingssamtal i mars
Vårens utvecklingssamtal kommer att genomföras under mars och april
månad.

Skolråd
Nästa skolråd är den 14 mars kl 17:30-19:00.

Hur ser vårterminen ut?
Datum
4/3
15-22/4
1/5
30-31/5

Månad
Mars
April
Maj
Maj

Aktivitet
Studiedag, fritids är öppet som vanligt
Påsklov
1 maj
Kristi Himmelsfärdsdag samt ”klämdag”,
fritids öppet 31/5

Borås Stad

6-7/6

Datum

Sida

2019-02-19

3(3)

Juni

Marie Alkner
Rektor

Marie Alkner
Rektor
033 35 53 18
marie.alkner@boras.se

Sveriges nationaldag samt ”klämdag”, fritids
öppet 7/6

