Hestra Midgårdskolan 2017-03-01
Hej!
Skolans hemsida är under revidering
efter att vi började tillsammans i
grundskoleförvaltningen. Här kan ni
hitta all information om
skolövergripande händelser som
exempelvis studiedagar och viktig
föräldrainformation. Håll ett öga på den
framöver om ni vill få möjlighet till en
god planering och sidan är ”levande”
och uppdaterades kontinuerligt. Malin
skolans intendent sköter om skolans
hemsida.
I mars månad har vi två studiedagar.
Torsdag 9 mars är hela skolan på
fortbildning och fritids bemannas då
med vikarier. 10 mars fortbildas lärare
och förskoleklasslärare.
För kännedom är sommarfritids på
Särla i år v. 28-31.
Trygghet
Våra elever på elevrådet arbetar nu
med trygghet. De har fotograferat
miljöer där de både trivs och där de
känner sig otrygga. Klasserna
genomför också trygghetsvandringar i
skolans lokaler och utomhusmiljöer.
Syftet är att inventera miljön och få
tankar samt synpunkter från eleverna.
Det är också ett tillfälle för eleverna att
få inflytande över sin arbetsmiljö.
Under mars månad kommer skolans
trivselenkät att genomföras.
Personal
Följande personer har börjat på skolan:
-Juel Gabriel skolans nya kurator och
vi delar henne med Byttorpsskolan.
-Magdalena Unsgaard leg. fkl har
klassansvaret i 1C.
-Åsa Dahlander leg. lärare har tidigare
varit resurs i åk 1 och är nu

klassansvarig tillsammans med
Camilla Jonasson som är nyanställd i
2A.
Klimatenkät
Nu är det dags under mars månad att
genomföra Borås Stads enkät. Elevoch föräldraenkäterna är en viktig del
av vårt systematiska kvalitetsarbete i
Borås Stad och på den enskilda
skolan. Frågorna i skolans
enkätundersökning besvaras dels av
elever i åk 4-9 och dels av föräldrar
med barn i åk 1-3. Frågorna är utvalda
utifrån verksamheternas behov av att
få veta vad föräldrar tycker. Elev- och
föräldraenkäterna är en viktig del av
vårt systematiska kvalitetsarbete i
Borås Stad och på den enskilda
skolan. Mer information kommer från
lärarna så håll utkik.
Utvecklingssamtal
Mellan sport- och påsklovet pågår nu
utvecklingssamtal i våra klasser. Ni
kommer att få en inbjudan om ni inte
redan fått det.
Önskevecka
Vecka 11 har eleverna fått önska
innehållet på matsedeln. Detta är en
rolig och viktig vecka för alla. Tidigare
genom åren har det tyvärr ökat
matavfallet denna vecka då det bjuder
in till att ”lasta” på tallriken med ögat. I
år kommer vi att vända denna trend.
Ett arbete pågår kontinuerligt runt detta
men nu har vi lite extra fokus på att äta
upp det vi tar till oss. Vi önskar att ni
för dessa diskussioner hemma så att vi
alla minskar matsvinnet.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

Övrig information från Borås Stad
Information angående
ansökningsförfarande skolskjuts.
Inför läsår 2017/2018 gäller följande:
Vårdnadshavare för elev som går i
förskoleklass eller grundskola i Borås
stad och som önskar skolskjuts ska
ansöka om detta på särskild blankett.
(se anvisning nedan)
Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller
Borås Stads regler och
tillämpningsföreskrifter gällande
skolskjuts. Beslut skickas ut till
respektive vårdnadshavare innan
skolstart.
Vårdnadshavare för elev i friskola eller
annan kommunal skola tilldelas
busskort efter ansökan enligt Borås
stads regler för skolskjuts. Ansökan om
skolskjuts ska vara skolskjutsenheten
tillhanda senast 31 Mars, 2017.
Skolskjuts vid särskilda skäl. Ansökan
om skolskjuts vid särskilda skäl eller
annan omständighet ska alltid styrkas
med intyg från tex läkare, psykolog
eller annan behörig personal och
bifogas tillsammans med ansökan.
Ansökan. På www.boras.se/skolskjuts
finns info om hur ansökan går till. Vi
önskar att ansökan i första hand sker
via E-tjänst. Alternativt kan ansökan
göras via mail eller brev och då på
avsedd blankett.
Kontaktuppgifter:
Tekniska förvaltningen
033-35 74 00
skolskjuts@boras.se

