Hestra Midgårdskolan 2018-09-03

Hej,
Då har skolan varit igång i åtta dagar
och jag hälsar er nya och gamla
vårdnadshavare välkomna till vår
skola. Inför skolstarten hoppas jag att
alla har fått ett välkomstbrev via post
eller från skolans lärplattform ping
pong. All information från skolan
kommer framöver via hemsidan eller
ping pong. Hemsidan hittar du här:
www.boras.se/hestramidgardskolan
Behöver du hjälp med konto till ping
pong så kommer vi att gå igenom det
på kommande föräldramöten.
Klasslärarna håller själva i första
föräldramötet och på andra
föräldramötet träffar ni elevhälsoteamet
och mig. Reservera torsdagen 11
oktober kl. 17-19 och en inbjudan
kommer via ping pong. Har ni
önskemål om vad föräldramötet ska
innehålla så hör av er via mail till mig.
mailto:christina.asp@boras.se
Elevråd
I morgon tisdag börjar skolans elevråd.
Biträdande rektor Linda och jag träffar
en representant från varje klass och vi
ska tillsammans arbeta fram vad vi ska
fokusera på under detta läsåret.
Elevrådets uppgift är att:
 Samla och stärka elever på
skolan.
 Värna om elevers rättigheter.
Representera och föra fram
elevers röst.
Resurser på skolan
Beroende på elevgruppens
sammansättning har vi olika antal
klasslärare per klass. Utöver det har vi
följande pedagogiska resurser:
 Fritidspedagoger arbetar
tillsammans med lärarna fram till
fritidshemmet öppnar.













Diamanten är en flexenhet för
elever med stora svårigheter
som får sin skolgång att
fungera.
Pärlan här får elever
intensivperioder i svenska eller
matematik som leds av
speciallärare.
Elevassistent. När inte Pärlans
eller Diamantens insatser
fungerar kan eventuellt en
elevassistent följa eleven delar
av dagen.
Läsprojekt ”Stärk språket och
stärk lärandet” i svenska där
arbetar eleverna med
svenska/SvA i form av en
bokcirkel. Det är skolans SvA lärare tillsammans med
klassläraren som genomför
detta.
Elevhälsovårdsteam (EHT).
Består av: skolsköterska,
kurator och två
specialpedagoger.
Bibliotekarie Tony samt AnnaLena skolassistent hjälper till
med ut- och inlån av material.

Rekryteringar
Vi är mycket nöjda med alla vikariers
insatser och har denna terminen
verkligen lyckats rekrytera bra
personer. Då det är brist på behörig
personal annonserar vi fortlöpande
under läsåret. I nuläget har vi annonser
ute för klasslärare till åk 6 och
fritidspedagoger till fritidshemmet.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

