Hestra Midgårdskolan 2018-04-05
Hej,
Påsklovet pågår för fullt och det är full
aktivitet på fritids. Ungefär hälften av barnen
som var anmälda till lovfritids har kommit.
Detta är vanligt förkommande och sker vid
varje lov. Det ställer till problem i flera led
att barnen som anmäls inte kommer. Det
blir enormt slöseri vid måltiderna, personal
som fått avslag på sin semesteransökan får
inte sin önskade ledighet och emellanåt är
det lika många personal som barn. Hjälp mig
att lösa detta framöver, hur gör vi?

2. Vi väntar på vår tur i ett led när vi ska ta tallrikar.
3. Alla tar lite att smaka på av allt. (Nya smaker är
något man tränar sig på att tycka om.)
4. Vi tar inte mer än vi orkar äta upp eller får ta.
5. Om vi spiller plockar vi upp och torkar efter oss.
6. Vi använder bestämda platser att sitta vid.
7. Vi sitter stilla på våra platser och samtalar lugnt.
8. Vi har tyst stund (5-15 minuter beroende på
årskurs).
9. Vi hjälper kompisar som behöver hjälp.
10. Alla sitter kvar i matsalen minst 15 minuter (eller
mer beroende på årskurs).
11. Utsedda klassvärdar torkar borden under en vecka
i taget.

Sommarfritids
Vår skola kommer att hålla sommaröppet
för skolorna på Norrby v28-31 och mer
information kommer framöver.

Lokalvård
Från och med 1 april är det förändringar på
grund av budgetanpassningar och
städningen förändras. Alla klassrum och
grupprum städas nu varannan dag i stället
för varje dag.

Läsåret 18/19
Nu har vi planerat vilken personal som ska
arbeta i respektive årskurs och
fritidsavdelning. Nästa steg är att se över
elevgrupperna och göra justeringar där det
behövs. Jag återkommer med direkt
information via brev till de klasser som
berörs av förändringar. Ni kan också följa
arbetet på vår hemsida men tänk att allt är
fortfarande preliminärt.
Frånvaro
All frånvaro över 25% per månad följs upp
av klasslärarna i alla klasser. Syftet är att öka
skolnärvaron eftersom möjligheterna att
klara målen i grundskolan och därmed bli
behörig till fortsatta studier ökar med hög
närvaro.
Matsalen
Nu igen har vi tagit ett krafttag över
matsituationen i matsalen. Här kommer
sammanställningen för våra regler och
diskutera gärna detta hemma och klargör
vikten och vidden att följa detta.
1. Vi lämnar ytterkläder i tamburen och lägger bort
bollar och andra leksaker innan vi tar mat.

Föräldraförening
Som rektor tycker jag att en fungerande
föräldraförening är en oerhört bra tillgång
för elever, skolpersonal och föräldrar. Det är
konstaterat att på de skolor där det finns
föräldrasamverkan har man tryggare barn
och mindre mobbning. Det är en stor
skillnad på om två tre föräldrar framför
något till skolledningen än om man gör det
som föräldraförening. Föreningen talar för
alla elever på skolan istället för att som
privatpersoner bara representera sina egna
barn.
Välkomna alla nya som gamla medlemmar
till årsmötet den 15 maj kl 17.30 vid skolans
matsal.
Hälsningar
Christina Asp Olsén Rektor

