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Sandared

Rektor har ordet……
Hoppas ni haft en lång och välbehövlig julledighet. I år inföll julen på en ”bra” dag där det inte
krävdes så många ledighetsdagar för att få en lång sammanhängande ledighet. Detta gäller åtminstone oss som arbetar i skolans värld men jag är fullt medveten om att det finns yrkesgrupper
där det inte är riktigt lika enkelt. Alla ni som kämpar inom vården, handel, kommunikation och en
mängd andra yrken som aldrig tar ledigt.
Att välja yrke är inte det lättaste och alla våra elever har säkert sina drömyrken. Resan mot det
kommande yrkeslivet börjar i förskoleklass och sträcker sig ända till gymnasiet och för vissa även
Högskolan. För att komma in på gymnasiet och ges en än större möjlighet att få arbeta med det
man helst drömmer om så måste man få godkända betyg. Alla elever i åk 6 började sin resa genom
att få sina allra första betyg nu till julen. Därefter kommer eleverna få terminsbetyg efter varje termin och så till sommaren i åk 9 kommer slutbetyget. Det betyg som summerar elevernas hela skolgång.
Som vårdnadshavare kan man bli glad, stolt, förtvivlad eller ledsen när barnens betyg kommer
hem. Glöm aldrig att uppmuntra ert barn oavsett vad det står för bokstav i betyget. Vi i skolan har
en god kännedom kring alla elevers bokstäver i betygen och tillsammans med er kommer vi göra
allt för att ert barn ska utvecklas mot ett godkänt eller högre betyg. Alla elever har möjligheter att
lyckas och det gäller att vi vuxna stöttar hela vägen!
Studiedag 18 februari
Direkt efter lovet, måndagen den 18 februari, har alla lärare studiedag. Detta innebär att det inte
är någon skolverksamhet denna dag. Fritidsverksamheten är öppen som vanligt med den ordinarie
personalen.
Biträdande rektor Marijana kommer att vara föräldraledig…
Det är med glädje jag kan konstatera att vår biträdande rektor Marijana ska bli mamma för andra
gången i sitt liv. Detta innebär att hon kommer vara föräldraledig under hela nästa läsår 19/20. Eftersom Sandaredskolan består av idel kompetenta pedagoger har vi hittat en ersättare bland
dessa. Det kommer att bli Pernilla Söderman, klasslärare i 3C, som vikarierande biträdande rektor
under Marijanas föräldraledighet. Pernilla har gått en förberedande ledarskapsutbildning på Göteborgs universitet under hösten och har ambitionerna att pröva något nytt i sin yrkeskarriär. Det är
med glädje vi alla hälsar Pernilla välkommen till sitt kommande uppdrag!
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Tack till Sanna Samuelsson
Ibland tar oss tillfälligheter till andra platser i livet. Sanna har flyttat till Göteborg och därför sökt
lärartjänst som ligger lite närmre hennes nya bostad. Jag blev inte förvånad när Sanna berättade
att hon fått den tjänst hon sökte och det är bara att gratulera Sannas nya arbetsplats till en fantastisk kollega. Vi önskar Sanna STORT LYCKA TILL och vi kommer alla sakna dig hos oss.
Rekrytering av ny personal
Eftersom Sanna och Pernilla får nya uppdrag kommer vi behöva rekrytera nya duktiga kollegor till
Sandaredskolan. Det kommer behövas någon lärare som tar över Sannas klass nu till våren och två
nya klasslärare till blivande åk 1 till hösten. En av dessa lärartjänster kommer att utannonseras
omgående och den andra utannonseras i mars. Vi hoppas och tror att Sandaredskolans goda rykte
med allt vad det innebär ska locka många behöriga och kompetenta pedagoger.
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.
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 denna de olika prov dagarna 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 gemensamma elevers prov. På detta vis får vi ett kollegialt lärande mellan pedagogerna på dessa skolor samt att varje elev ges en objektiv bedömning.
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Utvecklingssamtal i mars
Vårens utvecklingssamtal ligger 4-6 mars. Under de två sista dagarna av dessa kommer en dag att
ägnas åt utvecklingssamtal och en dag för elevens val. Varje klasslärare kommer att meddela vilken tid som gäller just för dig.

Lovskola
Även i år kan vi erbjuda lovskola för de elever som behöver arbeta med något speciellt område
inom något ämne. Det är lärarna Marie-Louise, Maria samt Mikael som ger de elever som önskar
eller har behov av lite extra hjälp. Samtala gärna med ditt barns lärare om ni har några funderingar
kring detta.

Hur ser vårterminen ut?
Här får ni en liten hjälp till att planera upp er familjs vårkalender:
Datum
11-15
18/2
4/3
5-6/3
15-22/4
1/5
30-31/5
6-7/6
13
14

Månad
Februari
Februari
Mars
Mars
April
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni

Aktivitet
Sportlov
Studiedag åk 1-6, fritids öppet
Studiedag åk 1-6 med utvecklingssamtal, fritids öppet
Utvecklingssamtal/Elevens val
Påsklov
1 maj
Kristi Himmelsfärdsdag samt ”klämdag”, fritids öppet 31/5
Sveriges nationaldag samt ”klämdag”, fritids öppet 7/6
Skolavslutning 17:00
Sommarlovet börjar…, fritids öppet som vanligt

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