Hestra Midgårdskolan 2019-05-07

Hej,
Nu är vi i maj månad och skolans uteidrott har börjat, men trots det snöar och haglar det
fortfarande. Nu närmar vi oss skolavslutningen så håll utkik på vår hemsida för exakt
upplägg fredagen den14 juni. Vi vet redan nu att vi kommer att dela upp avslutningen i två
omgångar på grund av stort elevantal på skolan.
Förskoleklass
Det första året i skolan, det år era barn går i förskoleklass, går väldigt snabbt. Nu sker
inskolning av våra blivande elever i förskoleklass. Alla föräldrar träffades förra veckan på
ett föräldramöte och denna veckan har de nya barnen kommit på besök. Snart väntar en
ny spännande resa för dem, i skolans värld.
Sambedömning
Alla nationella prov i åk 6 sambedöms tillsammans av lärare från Särla, Byttorp och vår
skola. Detta arbetssätt skapar samsyn i bedömningsprocessen och stärker likvärdigheten.
I nationella prov för åk 3 arbetar lärarna tillsammans i skolans arbetslag på liknande sätt.
Kommunalråd på besök
Anna Svalander (L) hälsade på oss förra veckan. Hon besöker alla skolor i
grundskoleförvaltningen samt förskolor och har kommit halvvägs. Vår skola upplever hon
som strukturerad och välordnad, vilket känns bra för oss då hon har en hel del andra
skolor i Borås Stad att jämföra med.

Rynkeby skollopp
Förra veckan sprang årskurs 1 - 6 Rynkeby skollopp på Byttorps IP. Det var en härlig
dag och alla fick ett armband samt diplom. Alla sprang till förmån för Barncancerfonden.
Fritidshemmets dag
Vi ser fram emot tisdagen den14 maj. Då firar vi fritidshemmets dag, en årlig tradition i
hela Sverige. Denna dag slutar de barn som går på fritids skolan klockan 13.00, för då
invigs Fritidshemmets dag med pompa och ståt. På skolgården kommer det att arrangeras
en massa roliga aktiviteter. Prata gärna med personalen på ditt barns avdelning för att få
veta mer.
Fritids, lovlappar.
Vi skickar ut alla lovlappar digitalt. Vi har märkt att svarsfrekvensen har gått upp under året
vilket vi tycker är positivt. Vi kommer inte att återgå till papperslappar.

Läsåret 19/20
Alla vårdnadshavare kommer att få skriftlig information av mig via klassernas veckobrev
på Ping-pong. Håll utkik under maj månad.
Ungdomar och cannabis
Se bilaga om föreläsning måndag 20/5.
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Christina Asp Olsén
Rektor

