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Januari 2018

Sandared

Rektor har ordet……
Då var vi äntligen igång igen! Jag hoppas verkligen att ni haft en skön och välbehövlig ledighet.
Tiden går fort och så också våra lediga dagar och stunder, så det gäller att njut av dem under den
tid de varar. Men jag är helt övertygad om att vi inte skulle njuta av ledigheten om vi inte hade
något att vara ledig ifrån. Därför är det viktigt att man arbetar, studerar eller gör något som man
trivs med. Jag hör till den lyckliga skaran som trivs med mitt arbete. Detta beror på att Sandaredskolan är en fantastisk arbetsplats med underbar personal och trivsam stämning. Att få möta era
härliga barn och få ta del av deras skoldag är självklart också en bidragande orsak till att jag trivs så
bra här på Sandaredskolan. Det är också skönt att de flesta av er föräldrar tycker att vi har en bra
verksamhet och att vi kan ha en god dialog för att, tillsammans, skapa Sandaredskolan till det den
är.
Visst har vi utmaningar på många olika plan, vilket inte är konstigt då det är en stor arbetsplats
med många elever och vårdnadshavare. Men vi har alla förutsättningar att fortsätta vara en trygg
skola i framkant med goda resultat och bra måluppfyllelse för våra elever.
Välkomna tillbaka till en spännande vårtermin 2018!
Tack från Peter
Det är med både glädje och sorg jag på onsdagen den 31/1 gör min sista dag på Sandaredskolan.
Glädje då jag ska få arbeta med något som jag har haft som dröm och mål i nästan 10 år. Jag har
nämligen fått den stora äran att bli klubbchef på Isabergs Golfklubb. Sorg för att lämna en fantastisk arbetsplats med underbara kollegor, barn och föräldrar. Jag är fullständigt trygg med att ni
alla kommer att ta hand om Sandaredskolan för en lång tid framöver så skolan får fortsätta att
blomstra.
/Peter Bengtsson
Välkomna Aleksandra, Anette, Pamela och Jacob
Är så glad att kunna presentera vår nyanställda personal. Flera av dessa har arbetat hos tidigare
och jag är oerhört tacksam att just dessa ville söka sig tillbaka.
Vi har äntligen fått en behörig musiklärare! Hon är inte bara behörig utan också oerhört duktig
med goda referenser från tidigare skolor. Anette Fagerson har tagit alla med storm och både elever och personal har redan upptäckt Anettes kompetens. Eleverna är lyriska över musikundervisningen!
Aleksandra Svensson sökte tjänst hos oss i höstas, men kunde inte då börja eftersom hon var föräldraledig. Vi ville anställa Aleksandra och erbjöd henne en tjänst så fort föräldraledigheten var

Sandaredskolan F-6 Postadress: Borås Stad Stadsdelsförvaltningen Väster 501 80 Borås

________________________________________________________________________________
över. Det är den nu och Aleksandra började den 8/1. Under våren kommer Aleksandra arbeta med
elever i åk 6 som är i behov av särskilt stöd då de inte fått godkända betyg i ett eller flera ämnen.
Till hösten kommer Aleksandra arbeta som klasslärare i blivande åk 1. Kanske har ni, dessutom,
fått Aleksandra som granne då hon blivit Sandaredsbo.
Pamela har arbetat hos oss tidigare och den personal som då arbetade med henne har varmt rekommenderat mig att anställ henne igen. Nu har vi lyckats få ihop detta och Pamela arbetar som
elevassistent på skolan. För närvarande arbetar hon i åk 3 men också på fritids.
Jag är också väldigt tacksam att vi får möjlighet att ta del av Jacob Gustavssons positiva inställning
och goda erfarenhet. Även Jacob har arbetat hos oss tidigare. Jacob träffar ni på fritids Viken och
som resurs i åk 1.
Varmt välkomna alla till oss på Sandaredskolan!
Höstterminens betyg och meritvärde för åk 6
I december 2017 fick våra nuvarande åk 6 elever sina första betyg. Det är med glädje jag kan konstatera att 93,4% av våra elever uppnådde gymnasiebehörighet. Detta innebär att man har godkända betyg (minst E) i kärnämnena svenska, matematik och engelska samt godkända betyg i ytterligare minst fem ämnen. Med detta resultat ligger vi i topp bland skolorna i Borås Stad.
Vi har också ett toppresultat vad gäller meritvärde. Eleverna fick ett medelvärde på 199,7 som
räknas ut genom att man får poäng på varje betyg enligt följande:
Betyg A = 20 poäng
Betyg B = 17,5 poäng
Betyg C = 15 poäng
Betyg D = 12,5 poäng
Betyg E = 10 poäng
Om någon elev skulle få betyget A i alla ämnen så innebär detta ett meritvärde på 320 poäng. Eleverna får betyg i 16 ämnen som räknas samman.
Jag är oerhört glad och stolt över det arbete våra elever lagt ned på sitt skolarbete. Detta är också
ett resultat av det arbete som alla pedagoger lagt ned på våra elever genom hela deras skolgång!
De elever som inte riktigt når målen i alla ämnen har vi insatser för är att så många som möjligt ska
få godkända betyg i de flesta ämnena. Jag har goda förhoppningar att vi ska lyckas
Hur ser vårterminen ut?
Här kommer alla lovdagar, helger och kompetensutvecklingsdagar för personal under vårterminen
2017:
Lovdagar, helger och kompetensutvecklingsdagar för personalen
Måndag 12/2 – fredag 16/2
Sportlov
Måndag 5/3
Kompetensutveckling för all personal, jourfritids hos oss
Tisdag 6/3
Utvecklingssamtal, Fsk-åk 6
Fredag 30/3 – fredag 6/4
Påsklov
Måndag 30/4- tisdag1/5
”Klämdag” samt 1 maj ledighet
Torsdag 10/5 – fredag 11/5
Kristi himmelsfärdsdag samt ”klämdag”
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Onsdag 6/6
Torsdag 14/6
Fredag 15/6

Sveriges nationaldag
Skolavslutning på kvällen
Sommarlovet börjar

Utvecklingssamtal i mars
Som vanligt kommer utvecklingssamtalen för era barn att ligga i mars. Ni kommer att få detaljerat
schema för detta av respektive klasslärare. Den 6 mars är det utvecklingssamtal för alla elever,
från förskoleklass till och med åk 6.
Den 21-22 mars är det avsatt två dagar för fortsatta utvecklingssamtal. Detta möjliggörs genom att
Elevens val är inplanerade under dessa dagar, vilket frigör undervisande lärare till att hålla i samtalen.
Nationella proven i åk 3 och åk 6
Som vanligt är det skriftliga nationella prov för årskurs 6 under vårterminen. De muntliga delarna
genomfördes under höstterminen. Alla elever i åk 6 i hela Sverige genomför proven på exakt
samma dagar.
Åk 3 genomför proven under flera veckor med start vecka 11. Det är många delprov som genomförs och klasslärarna kommer ge er de exakta datumen för varje del när det närmar sig
Nationella proven för åk 6
Ämne
Svenska/sva
Matematik
Engelska

Vecka
6
15
18

Provdatum
6/2 samt 8/2
10/4 samt 12/4
2/5 samt 4/5

Nationella proven för åk 3
Ämne
Svenska/sva samt matematik

Vecka
11-17

Provdatum
12/3 – 27/4

Behöriga lärare i åk 6 kommer att samrätta de olika nationella ämnesproven tillsammans med behöriga lärare från Sandhultskolan och Bredaredskolan. På så vis blir det ett kollegialt lärande och
en sambedömning av alla elevernas resultat.
I årskurs 3 kommer alla klasslärare i åk 1-3 hjälpas åt med rättningen i tre omgångar.
Samtliga grupper som rättar de nationella proven får två dagar avsatta för uppdraget. Vikarier
kommer att ersätta den rättande personalen.
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Fritids informerar
Den 5/3 är det studiedag för all personal på skolan. Detta innebär att vi har jourfritids för alla barn
i Sandhultsområdet. Fritids kommer att vara bemannat med vikarier.
Den 6/3 är det dag för utvecklingssamtal på skolan. Fritids har öppet som vanligt.
Lovskola
Vecka 7 är det dags för det årliga sportlovet. Även i år har vi möjlighet att anordna lovskola för de
elever som behöver lite extra hjälp inom något skolämne. Vårt resursteam med Marie-Louise och
Maria kommer att undervisa de elever som bedöms behöva lite extra stöttning. Hör av er till ert
barns klasslärare om ni önskar att ert barn ska få möjligheten till lovskola. Om det blir många elever som vill anta detta erbjudande så kommer vi att prioritera de äldre eleverna.
Skolan slutar tidigare den 1/2
Skolan slutar 13:00 och bussarna går andra tider än vanligt (se nedan). Anledningen är att alla lärare är inbokade på en Google utbildning tillsammans med personal från skolorna i Sandhultsområdet.

Buss 1: 13.30
Sandaredskolan – Svarvhult – Gräslid – Kvarnholmen – Vatthult - Nordtorp-Backabo
Buss 2: 13.30
Sandaredskolan – Torp – Applagården – Pålsbo – Sundshult – Sandhult –Börshultsvägen – Näsvägen – Risavägen - Hedared
Buss 3: 13.40
Sandaredskolan - Vikens Gård – Sjöholmen - Arås

 Skollov och fritidsverksamheten
Inför loven och studiedagar så skickas det i god tid alltid ut en förfrågan till er föräldrar om
ert barn kommer att vara på fritids under lovet/studiedagen och vilka tider som gäller.
Det har alltid varit en utmaning för oss att få in era svar i god tid eller att få in svaren över
huvud taget. När vi väl fått in svar från er föräldrar planerar vi upp hur verksamheten ska se
ut med aktiviteter och bemanning. De svar som kommer från er föräldrar stämmer aldrig
och vi vet inte hur vi ska komma till rätta med detta. Vi planerar ett visst antal personal till
ett visst antal barn. Som exempel kan jag nämna att inför studiedagen nu i januari, 8/1, var
det anmält att 82 barn skulle komma till fritids under denna dag. Vi personalplanerade utifrån detta. Det visade sig att 33 barn dök upp! Ni förstår själva att det var alldeles för myck-
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et personal och skolan skulle kunna spara kostnader genom att inte ta in vikarier och ordinarie personal skulle kunnat få ta ut ledighet.
Jag kan bara vädja till er berörda föräldrar att tänka på detta igen!
 Sommarfritids 2018
Då Sjömarkenskolan ska byggas om och inför detta tömmas, kommer jourfritids även i år
vara hos oss på Sandaredskolan. Som vanligt är det vecka 28-31 som gäller och det är barn
från oss, Sandhultskolan och Sjömarkenskolan som träffas på jourfritids.
 Följ fritids på Bloggarna!

Användarnamn Viken: Fritidsviken
Användarnamn Rydet: Fritidsrydet
Jonas Sahlberg/rektor
Jonas.sahlberg@boras.se
Tel. 033-358839
Mob. 0768-888839
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