Hestra Midgårdskolan 2019-04-02

Hej
Trygghetsteam/elevråd
På initiativ från elevrådet och trygghetsteamet sedan några veckor tillbaka fokuserar vi alla
på att hälsa på varandra varje gång vi möts. Trygghetsteamet kommer att följa upp det via
självskattningsenkät både för personal och elever så får vi se hur detta fungerar.
Nästa läsår
Rektor genomför i nuläget intervjuer med sökanden inför nästa läsår. I åk 4 slutar 19
elever som vi vet om i nuläget och vi organiserar för två klasser from hösten. Jag
återkommer med mer information om hur de nya klasserna kommer att sättas samman. I
övriga årskurser är det stabilt, några slutar och några nya elever börjar.
Matråd
Gruppen består av kocken Daniel, 6 elever och rektor Christina. Mötet i mars
sammanfattas kort här.
Trivsel
Alla är (nästan) nöjda med maten och de vet alltid var de ska sitta. Vi ska genomföra att
alla klasser har en tyst stund på minst 5 min. för att öka matron.
Disk
Vi slarvar i kön och alla klasser ska öva på att ställa sig på sin plats i kön.
Matsvinn
Vi slänger 8-10 kg mat per dag och målet är max 5 kg i genomsnitt per vecka. Håller vi det
framöver blir det en önskelunch i både april och maj.
Önskelunch
Vi planerar för en dag i april och varje klass röstar fram två maträtter.
Klimatundersökning vt -19
Jag vill påminna er vårdnadshavare som har barn i åk F-3 att fylla i årets
klimatundersökning senast 14 april. Ni har fått en länk samt kod för att kunna logga in via
pim/mail. Undersökningen är viktig för oss och vi vill samt behöver veta hur ni upplever vår
skola. Har ni några problem med länk/lösenord hör av er till oss så hjälper vi er gärna.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor
Övrigt
Fritidslovlappar
Från och med den här terminen kommer alla fritidslovlappar att komma ut digitalt. Vi
använder googleformulär för att samla in information om era barn är i behov av omsorg
eller inte på loven. Var snäll och respektera de datum vi sätter som sista svars datum så
slipper vi hantera lösa lappar i onödan. Vi har god framförhållning inför loven då vi till
exempel behöver anmäla barnantal till köket. Sista datumet att anmäla omsorgsbehov
under sommarfritids, vecka 28-31, är den 12/4. Då stänger den digitala anmälan som
förskoleförvaltningen administrerar.
/Linda Brundin Bitr. rektor

