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Rektors brev Sandhultskolan
Om mindre än två veckor är det julavslutning. Terminen är inte över än, men
när jag tänker tillbaka på veckorna som har gått är det med glädje och stolthet.
Jag är stolt över era fantastiska barn och skolans underbara personal. Vilken
resa vi har gjort tillsammans!
Många positiva saker har hänt under hösten. Vi har haft en gemensam
friluftsdag, författarbesök, FN firande och nästa vecka ska vi ha elevens val
tillsammans. Eleverna har varit med att ta beslut om att vi ska köpa in en ny
klätterställning, de fick även vara med att besluta vilken ställning vi skulle välja.
Vi har påbörjat renovering av vår matsal. I början av nästa år kommer våra nya
matsalsmöbler. Vid ingången till matsalen finns det nu en stor tv. Vi kommer
att använda tv:n som en informationskanal inom skolan, men även för att
eleverna ska kunna synliggöra sitt lärande.
Vi har även arbetat med skolans vision, vi är inte klara riktigt än men jag vill här
med tacka er vårdnadshavare, alla elever samt alla pedagoger för att ni har hjälpt
oss i vårt arbete. Jag kommer att lägga upp era synpunkter på skolans hemsida.
Vad som tydligt framkommer är att ni är glada över att vi är en lagom liten
skola med lyhörda och kompetenta pedagoger och att vi har en fin och varierad
skolgård.
Förändringar i elevhälsoteamet
Borås stad kommer genomföra en förändring bland EHT personalen under
2018. Redan i januari kommer vi att få en ny kurator som kommer arbeta 30%
på Sandhultskolan. Vi har idag 20% kurator på skolan. Jag vill även passa på att
tacka vår nuvarande kurator Teresa för allt du har gjort för vår fina skola och
hälsa Daniel välkommen till oss.
Vem som kommer vara specialpedagog har jag inte fått besked om riktigt än.
Men allt kommer att lösa sig. Brith som har varit vår specialpedagog tidigare
blev hastigt sjuk för några veckor sedan. Hon mår bättre nu vilket är oerhört
glädjande. Hon kommer till våren bara att vara på en skola, dock inte vår. Vi
tackar även Brith för allt du har gjort för vår skola. Vår speciallärare Charlotta
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har de sista veckorna även jobbat som specialpedagog och gjort det med
bravur. Tillsammans med EHT personalen har vi strukturerat upp vårt EHT
arbete vilket känns oerhört tillsfredställande.
Luciafirande
Jag kommer tyvärr att missa år 6 fina luciafirande i år då jag befinner mig på
rektorsutbildning. Skolan kommer att fira Lucia onsdagen den 13 december.
Skolavslutning
Skolavslutningen sker traditionsenligt i Sandhultskyrkan. Vi kommer att gå i ett
gemensamt fackeltåg ifrån skolan. Alla elever ska samlas kl 17:10 på skolan.
Kl 17.30 börjar avslutningen i kyrkan.
Studiedag 8 januari 2018
Måndagen den 8 januari 2018 är det studiedag. Vi kommer även att stänga vårt
fritids denna dag. Sandaredkolan kommer att ha jouröppet för alla barn i
området, men det kommer inte att vara någon ordinarie personal. Glöm inte att
meddela i god tid om ert barn ska vara med på fritids denna dag.
9 januari 2018
Skolan börjar igen den 9 januari 2018, eleverna går enligt schema denna dag.
Föräldraråd
Torsdagen den 25 januari kl 17:30-19:00 träffas föräldrarådet för första gången.

Jag vill avsluta med att tacka er alla och önska Er en God Jul och ett Gott
Nytt År!

Marie Alkner
Rektor

