Hestra Midgårdskolan 2017-01-30
Hej!
Vårterminen startade med att skolans
personal genomgick en
brandutbildning, både praktisk och
teoretisk. Säkerhet på skolan är
mycket viktigt och vi har även prövat
vårt närvarosystem i Dexter. Om
eleven inte är sjukanmäld och inte
kommer till skolan skickas ett
automatiskt sms ut till er
vårdnadshavare. Det är viktigt att ni ser
till att ni har korrekt mobilnummer i
Dexter. Håll oss informerade om ni
upptäcker brister med systemet.
Byttorps IF, så mycket mer!
Skolan har tackat ja till ett samarbete
med Byttorps IF. Daniel Parfält,
idrottschef har presenterat
visionsarbetet som ger skolan
möjlighet att använda multiarenan
framöver.
Elevråd
Våra elever som deltar i skolans
elevråd är aktiva. Just nu arbetar de
med att bestämma vilka frågor som
ska prioriteras under vårterminen.
Önskemål finns att arbeta med stöld,
mobbning, renare skola,
tapetsera/måla och nyare möbler.
Grön Flagg
Skolans andra Grön Flagg-rapport är
nu godkänd. Vi har på ett mycket
kreativt sätt jobbat med
utvecklingsområden för att få eleverna
intresserade av en hållbar utveckling.
Skolan har fått några
förbättringsförslag till vårt kommande
arbete som vi presenterar för er
framöver.

Utvecklingsgrupp
Att skapa och bibehålla en
välfungerande kommunikation i en
verksamhet med 420 elever och 60
personal kräver delaktighet och
struktur. Skolans utvecklingsgrupp
arbetar nu fram en gemensam
kommunikationsplan.
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Under vårterminen kommer den att
färdigställas och arbetet utgår ifrån
främja, förebygga, upptäcka, utreda
och åtgärda.
Läsåret 17/18
Vi har påbörjat planeringen inför
läsåret 17/18 och återkommer till er
under mars månad med information
om organisationen.
Rektorsprogrammet
För kännedom har jag har nu avverkat
en av sex terminer på
rektorsprogrammet, RUT, på
Göteborgs Universitet.
Löddra mera – nu bryter vi trenden!
I februari och mars varje år brukar
föräldrar i kommunen ta ut mellan 8000
och 10000 VAB-dagar per månad,
enligt statistik från Försäkringskassan.
En liknande topp kan även ses i antalet
uttagna sjukdagar för anställda inom
Borås Stad. Därför genomförs nu en
kampanj ”Löddra mera” i Borås för att
minska smittspridningen och minska
uttaget av VAB-dagar.
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Christina Asp Olsén
Rektor

