Sida

1(3)
Datum

2018-02-16

Rektors brev
Sandhultskolan
Vi har haft en bra start på terminen. Fritids har haft roliga aktiviteter för
eleverna på lovet bland annat har de bakat semlor och njutit ute i det vackra
vinterlandskapet. Våra nya matsalsmöbler kom i slutet av januari. Vilken
skillnad det blev på ljudet i matsalen då borden nu absorberar ljud.

Lovdagar, röda dagar samt kompetensutveckling för
vår personal.
Måndag 5/3 Kompetensutveckling för all personal, jourfritids är på
Sandaredeskolan
Tisdag 6/3 Studiedag. Fritids är öppet som vanligt på Sandhultskolan.
Fredag 30/3 – fredag 6/4 Påsklov
Måndag 30/4- tisdag1/5 ”Klämdag” samt 1 maj ledighet
Torsdag 10/5 – fredag 11/5 Kristi himmelsfärdsdag samt ”klämdag”
Onsdag 6/6 Sveriges nationaldag
Torsdag 15/6 Skolavslutning
Tisdag 19/6 Kompetensutvecklingsdag för all personal, jourfritids är på
Sandaredskolan

Nationella proven i åk 3 och åk 6
Som vanligt är det skriftliga nationella prov för årskurs 6 under vårterminen. De
muntliga delarna genomfördes under höstterminen. Alla elever i åk 6 i hela
Sverige genomför proven på exakt samma dagar.
Åk 3 genomför proven under flera veckor med start vecka 11. Proven ska vara
avslutade senast vecka 17.

Grundskoleförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Grundskoleförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vx
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Nationella proven för åk 6
Svenska/sva, v.6
6/2 samt 8/2 (redan genomfört)
Matematik, v.15
10/4 samt 12/4
Engelska, v 18
2/5 samt 4/5
Nationella proven för åk 3
Svenska/Sva samt matematik, v.11-17
12/3 – 27/4
Behöriga lärare i åk 6 kommer att samrätta de olika nationella ämnesproven
tillsammans med behöriga lärare från Sandaredskolan och Bredaredskolan. På
så vis blir det ett kollegialt lärande och en sambedömning av alla elevernas
resultat.
I årskurs 3 kommer alla klasslärare i åk 1-3 hjälpas åt med rättningen i tre
omgångar.
Samtliga grupper som rättar de nationella proven får två dagar avsatta för
uppdraget. Vikarier kommer att ersätta den rättande personalen.

Skolråd
Torsdagen den 25 januari träffades skolans skolråd för första gången. Vi kan
med glädje meddela att alla klasser var representerade. Protokollet kan ni läsa på
vår hemsida. Nästa träff är den 22/3 kl 17:30-19:00.

Hemsidan
https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/grundskolor/
sandhultskolan.4.445a9e0d158f543c6933114d.html
På vår hemsida kan ni läsa skolans regler samt vårt arbete för att motverka
diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av
planen är grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi har diskuterat det här
med både personal samt elever och på skolrådet. Om ni har några synpunkter
får ni gärna kontakta oss.

Borås Stad

Datum

Sida

2018-02-16

3(3)

Övergångar
Vårt arbete för att göra trygga och säkra övergångar mellan förskola och skola
samt mellan år 6 och år 7 är i fullgång. Vi sammarbetar med övriga grundskolor
och förskolor i närområdet.

Löddra mera
Februari och mars brukar vara de mest sjukdomsdrabbade månaderna om året.
Borås Stad har tillsammans med Navet och Västra Götalandsregionen en
kampanj som heter Löddra mera. Kampanjen ger tips och råd till föräldrar, de
har även en podcast samt ett Quiz.
Läs mer om kampanjen Löddra mera på:
https://www.boras.se/kampanjerforelasningsserierochtemaveckor/loddramera.
4.4f28fd2e158af84827f1efc5.html

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts
Nytt för i år är att skolskjuts enbart behöver ansökas om för elever som ska
börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller av elever som har bytt
folkbokföringsadress sedan senaste skolskjutsbeslutet.
Skoljutsenheten vill ha din ansökan senast 31 mars!
https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/skolskjutsochskolbu
sskortigrundskolan.4.461763c21582ce0434bf2b7e.html

Klimatenkät 2018
LÄNKAR TILL KLIMATENKÄT GRUNDSKOLAN
Länk FSK-3 Vårdnadshavare:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=1337a7f6e933
Borås Stad / Kommunal / 24GRF02 / Sandhultskolan /
WTYRL49G97

0_FSKL

Borås Stad / Kommunal / 24GRF02 / Sandhultskolan /
XBEVH7RD7Y

1A

Borås Stad / Kommunal / 24GRF02 / Sandhultskolan /
RVH2TUW38R

2A

Borås Stad / Kommunal / 24GRF02 / Sandhultskolan /
GPP2QM7H28

3A

Marie Alkner
Rektor på Sandhultskolan

