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Rektors brev
Nationella Prov
Våren innebär nationella prov för år 3 och år 6. Alla prov är nu genomförda
och rättade och arbetet med att analysera svaren är påbörjat. Detta görs för att
vi på ett så bra sätt som möjligt ska kunna sätta in insatser på elev-, grupp- och
organisationsnivå samt kunna möta eleverna på bästa sätt utifrån resultaten.
Ny personal till Sandhultskolan.
Efter många trogna år på Sandhultskolan är Ulla-Britt Tunefjord redo för nya
utmaningar. Hon kommer till hösten att arbeta på en förskola i Borås Stad. Vi
önskar Ulla-Britt lycka till och tackar för allt hon har gjort för Sandhultskolan.
Istället har vi anställt Mimmi Thorén, som är behörig förskolelärare, till vår
fritidsavdelning.
Även Ulrika Ben Naem Karlberg har valt att gå vidare till en förskola i Borås
Stad. Givetvis tackar vi även Ulrika för åren på Sandhultskolan och önskar
henne lycka till. Jag återkommer lite längre fram med namn på hennes ersättare
då det i dagsläget inte är klart.
Magnus Månefröjd kommer till hösten att arbeta som trä- och metallslöjdslärare
och tar därmed över Hans-Ove Lövhages tjänst. Magnus är behörig i trä- och
metallslöjd. Både Mimmi och Magnus är hjärtligt välkomna till vår fina skola
och vi önskar Hans-Ove lycka till på den nya arbetsplatsen.
Erik Fors som idag arbetar som elevassistent har till hösten valt att studera till
gymnasielärare. Vi är glada för Eriks skull och önskar honom lycka till i
vidareutbildandet inom världens bästa yrke. Även här återkommer jag med vem
som blir ersättare.
Vi kommer, som det ser ut i dagsläget, att ha behöriga pedagoger på alla tjänster
till hösten på Sandhultskolan vilket i sig är unikt.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum

Sida

2018-05-28

2(3)

Preliminära organisationen inför ht 18
Arbetet inför nästa läsår pågår för fullt och så här ser den preliminära
organisationen ut:
F-klass

Carina och Anette

1A

Gunilla

2A

Camilla L

3A

Miriam

4A

Kristina

5A

Henrik

6A

Camilla J

Fritids

Lena och Mimmi

På Sandhultskolan arbetar pedagogerna efter sin behörighet. Därför kan
eleverna träffa olika pedagoger under skoldagen i olika ämnen. Klasserna
kommer att förstärkas med resurstimmar efter klassens och elevernas behov.
Några klasser kommer att få byta klassrum till hösten. Detta görs efter
noggranna diskussioner bland personalen om vad vi anser är bäst för våra
elever samt personal.
B-språk
Från och med nästa läsår har regeringen beslutat att eleverna i årskurs 6 ska läsa
B-språk. Tidigare har eleverna börjat med B-språk först i årskurs 7, men nu är
det alltså ett år tidigare. Eleverna har fått välja mellan franska, spanska, tyska,
fördjupad engelska eller fördjupad svenska. Alla elever har fått sitt
förstahandsval.
Det språk man väljer i årskurs 6 ska man sedan fortsätta med under högstadiet.
Eleverna kommer läsa detta ämne 80 minuter i veckan på Sandgärdskolan.
Sommarfritids 2018 – Påminnelse
Även detta år är det Sandaredskolans tur att stå för verksamheten under
sommarens jourfritids, som är under veckorna 28-31.
Busskort
Elever i årskurs 6 kommer att få sommarlovsbiljett på ett Västtrafikkort. Med
den får eleverna möjlighet att resa med Västtrafik så mycket de vill i Västra
Götaland och Kungsbacka kommun.
Biljetten är en personlig värdehandling. Sommarlovsbiljetten gäller från 1 juni
till 31 augusti 2018. Det är elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i
gymnasiet som erbjuds sommarlovsbiljetten.

Borås Stad

Datum

Sida

2018-05-28

3(3)

Studiedag
Jag vill passa på att påminna om att Sandhultskolans fritids har stängt den 19
juni. Jourfritids kommer att vara på Sandaredskolan. Den här dagen genomgår
Sandhultskolans personal en brandutbildning samt en HLR kurs.
Skolavslutning
Fredagen den 15 juni har vi sommaravslutning. Vi samlas på skolgården kl
08:15 för att gemensamt gå till kyrkan. Eleverna slutar ca 09:45 den här dagen.
Terminsstart
Skolan börjar igen onsdagen den 22 augusti kl 08:20. Eleverna går enligt schema
den första skoldagen. Ni kommer att få hem scheman av ert eller era barns
klasslärare.

