Hestra Midgårdskolan 2019-01-09

Hej,
Välkomna till en ny termin och jag passar på att välkomna nya vårdnadshavare till våra
åtta elever som börjat i veckan. Ni får skriftlig information på övergripande nivå av mig en
gång i månaden här via mitt månadsbrev. Från klasserna och fritids kommer information
veckovis och all information kommer via skolans lärplattform Ping-pong. Ni hittar även mer
information på vår hemsida: Hestra Midgårdskolan och passa gärna på att även följa oss
på Facebook: Hestra Midgårdskolan
Elevhälsoteamet (EHT)
I skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och
hälsofrämjande. Här följer några exempel på vad vi gör för att stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål.
-Lektionsobservationer enligt en modell där all undervisande personal observeras och får
återkoppling på vad som fungerar bra samt vad som behöver utvecklas.
-Fortbildning för samtlig personal om Inkluderande skolstart.
-Trygghetsteam där ett arbete med Språkbruket i skolan ska starta under vt 2019.
-Föräldramöte med information om Källkritik och Hur du som förälder kan ha koll vad
barnen gör på nätet.
Elevråd
Under vårterminen kommer elevrådet att arbeta med två områden: språkbruket i skolan
och elevrådets aktiviteter. Alla representanter träffas var 14:e dag och vi startar v 3. Linda
bitr. rektor och jag turas om att leda detta arbete.
Lokaler
Skolans bibliotek ska byta lokal och detta sker under vårterminen.
Matsalen utökas med fler sittplatser.
Skolans särskilda stödgrupper Pärlan och Diamanten utökar även sina lokaler.
Personal
Föräldraledig personal har börjat arbeta igen. Två personer på fritids - Martin Adolfsson
och Emma Engkvist. Läraren Jessica Strömberg är tillbaka. Vi har också fått en ny
bibliotekarie Barbro Norberg.
Ordningsregler
Nu har vi uppdaterat våra ordningsregler och dessa kommer ni att få hem och läsa samt
diskutera. Vi kommer också vilja att ni skriver under dem när det är gjort och lämna tillbaka
dem till skolan. Inledningsvis fokuserar vi på följande tre områden:
Jag lämnar ifrån mig min mobiltelefon varje morgon
Jag är utomhus varje morgon innan skolan börjar och går in när klockan ringer
Jag vistas ute på rasterna och befinner mig inom skolans område
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

Övrig information

FRITIDSGÅRD PÅ BYTTORPS IDROTTSPLATS – START 7 januari 2019
”Den öppna ungdomsverksamheten på Hestra Midgård kommer i januari att ändra karaktär, detta
innebär att verksamheten kommer att flyttas till Byttorps IF´s och Hestra IF´s respektive
klubbstugor”.
/ Emma Ragnarsson, Enhetschef Norrbyhuset och Öppen ungdomsverksamhet Hestra.
Fritidsgården på Byttorps IP, kommer parallellt med Byttorps IF´s ordinarie verksamhet, att ha
öppet på måndagar och torsdagar mellan 14.30 och 19.30 och vi kommer att följa skolornas
öppettider under året.
Eventuellt kommer vi senare under våren även att ha öppet fredagar mellan 15.00 och 18.00.
Alla barn och ungdomar mellan 10 och 18 år är välkomna och vi kommer att verka för en
samlingsplats där trygghet och gemenskap för alla blir en naturlig del.
Vi kommer att;
- erbjuda ett nyttigt och gott mellanmål till självkostnadspris
- hjälpa till med läxläsning
- erbjuda olika aktiviteter och spel inomhus
- vara uppmärksamma på besökarnas idéer och förslag (organiserad spontanitet)
- vara en naturlig samlingsplats för våra nuvarande medlemmar före och efter sitt
träningspass
- vara mycket utomhus och utnyttja vår multiarena i form av grillplats, hinderbana, utegym,
lekplats, ”inte nudda marken” och fotbollsplaner
- använda pingishallen för olika bollspel
Evelina Brofjärd kommer, tillsammans med föreningens personal, att vara ansvarig för
verksamheten och vi kommer även att engagera flera av våra äldre ungdomar från pojk- och
flicklagen som ledare.
Vi kommer också att samarbeta med SISU/Sports4You och andra föreningar på området.
För mer upplysningar ber vi er kontakta
Anne-Christine Johansson
Kanslichef
033 – 41 65 64

Jan Björklund
Projektledare
0702-18 85 55

