Hestra Midgårdskolan 2017-12-28
Hej,
God fortsättning och då är det bara några
dagar kvar i december samt snart tar ett nytt
år över. När vårtermin startar sker det några
organisationsförändringar och ni kan läsa
om dem på vår hemsida. De klasser som
berörs har också fått ett särskilt
informationsbrev hem. Har ni några frågor
eller funderingar så vänd er till Linda
Brundin som tillförordnad rektor när jag är
på semester 1/1-17/1.
Charlotte Bergvall kurator
Vi välkomnar vår nyanställda kurator som
kommer att arbeta här fyra dagar i veckan.
Språkval åk 6
Från och med nästa läsår 18/19 är det
beslutat om en stadieindelad timplan.
Moderna språk har en kursplan och är ett
ämne enligt skollagen. I den stadieindelade
timplanen garanteras 48 timmar språkval i
mellanstadiet. Detta medför att elever ska ha
betyg i åk 6. Detta innebär att
elever/vårdnadshavare ska göra ett språkval
inför åk 6. Mer information kommer om
detta framöver.
Budget 2018
Nytt år och ny budget. Som ni säkert vet är
den inte klar i nuläget. Vi arbetar sedan
tidigare på skolan med att använda våra
resurser på ett effektivt sätt och gör
omställningar när behoven i verksamheten
ändras. Mer information kommer från mig
framöver när budget 2018 är klar.
Föräldramöte 22 januari
Ni träffar skolans EHT, förstelärare och
rektorerna. Håll utkik då det kommer en
personlig anmälningsblankett hem till er
framöver.

Nytt klassrum
Det finns nu ett nytt klassrum till 4A. Jag
håller båda tummarna och litar på
byggherrarna att det är klart till skolstarten.
Välkomna tillbaka
Lärarna börjar med en studiedag måndag 8
januari. Eleverna välkomnas 9 januari kl.
8.15 och följer sitt schema som vanligt under
dagen. Inledningsvis av terminen arbetar vi
fokuserat med värdegrundsarbete. En stor
del av tiden handlar om hur vi ska vara emot
varandra. Vi arbetar i klassen och på fritids
med samarbetsövningar samt olika
gruppstärkande diskussioner.
Gott Nytt År!
Hälsningar
Christina Asp Olsén Rektor

