Hestra Midgårdskolan 2018-11-02

Hej,
Fritidsgården
Fritidsgårdens verksamhet avvecklas hos oss under hösten och i nuläget vet jag inte vart
den tar vägen. Vi i skolan tar över lokalerna och flyttar biblioteket till det större rummet vid
idrottshallen. Detta möjliggör att möblera nuvarande bibliotek för lunchplatser vilket även
ger fler arbetsplatser för eleverna under skoldagen.
Hestra Midgård 25 år
Fredagen den 30/11 firar vi att Hestra Midgård fyller 25 år. Alla verksamheter i huset träffas
på förmiddagen i idrottshallen och Träffpunkt Simonsland bjuder oss på en 25 m lång tårta.
Eleverna kommer under november månad att arbeta med att uppmärksamma detta.
Rekryteringar
Monica Löfgren leg. lärare välkomnas till 6 A. Hon börjar måndagen den 5 november och
har senast arbetat i Härryda kommun.
Föräldraföreningen
Talang är uppskjutet till våren och de återkommer med mer information när det närmar sig.
Ny skolpsykolog
Matilda Månhav är skolpsykolog på vår skola samt Myråsskolan. Hon arbetar på uppdrag
från mig och ni kontaktar mig om ni vill komma i kontakt med henne.
Budget 2019
Skolans rambudget 2019 är lägre jämfört med årets budget. Vi tappade även fler elever i
åk 4 till friskolor i år jämfört med tidigare år. Färre elever ger lägre stadsbidrag till skolan.
Sammantaget ska vi anpassa vår verksamhet med ungefär en miljon kronor. Än så länge
är det en preliminär budget och jag har genomfört en riskanalys samt meddelat
grundskoleförvaltingen vilka konsekvenserna i så fall blir.
Tilläggsbelopp
För att kunna erbjuda en elev med omfattande behov särskilt stöd måste skolan söka
ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra detta. I nuläget arbetar skolans
specialpedagoger intensivt med dessa ansökningar och på vår skola rör det sig om
ungefär 10 st elever.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

Skärmförbud i simhallen
Badenheten har sedan öppnandet den 10 september haft skärmförbud i Stadsparksbadet
och det av tre anledningar: 1. Man tappar i uppsikt över barnen/eleverna 2. Badpersonalen
kan inte se om man fotograferar 3. Telefonen kan tappas med glassplitter som följd.
Personalen i Stadsparksbadet har märkt att det finns viss skolpersonal som trots detta
använder mobilen i samband med simundervisningen, många gånger säkert av gammal
vana. Badpersonalen kan även förstå att det kan finnas tillfällen då man behöver ha
mobilen/iPaden i arbetet. I de fallen är badpersonalen tacksamma om man går ut i
omklädningsrummet eller ännu bättre i entréhallen/korridoren.
Mattias Karlsson
Enhetschef Stadsparksbadet

