Hestra Midgårdskolan 2018-02-28
Hej,
På måndag och tisdag 5-6 mars är det
studiedagar. Alla lärare kompetensutbildas
inom programmering och digital säkerhet.
Personal på fritids och förskoleklass arbetar
med hur vi bemöter elever med
beteendeproblem. Ni kan läsa mer på vår
hemsida som vi håller uppdaterad med bland
annat tider för fritids.
Elevrådet
Årskurs tre firades med chokladpudding
som dessert en fredag i februari. De
uppmärksammades för att årskursen slängt
minst mat under en ”önskedag” som
elevrådet ordnade i december.
Majoriteten i elevrådet har röstat fram att de
ska skapa en extra period på vårterminen där
vi fokuserar på kamratskap. Eleverna arbetar
nu i sina klasser på klassrådet och tar fram
klassens önskemål på innehåll.
Ny lokal vision
I Borås Stad ska varje skola i sin
verksamhetsplan ta fram en lokal vision.
Under höstterminen har elever, personal och
vårdnadshavare fått tycka till om vad just vi
på Hestra Midgårdskolan är bra på. Vi fick
in mängder med material. Vi har tagit hjälp
av Anna Kjellgren, kommunikatör inom
grundskoleförvaltningen i Borås Stad. Anna
har guidat oss framåt i arbetet och nu vill vi
presentera visionen för Hestra
Midgårdskolan.
Tillsammans utbildar vi världsmedborgare!
– Vi ger möjligheterna att välja sitt liv
Vi tänker för att utbilda världsmedborgare
vill vi forma framtidstänkare som känner
framtidstro och där igenom ha möjlighet att
forma sitt liv. Vad behöver då barnen för att
bli världsmedborgare? Jo, kunskaper,
kunnande i ämnen, om oss själva, hur vi
fungerar tillsammans och om vår omvärld.

Nu arbetar vi vidare med att identifiera hur
ger vi våra elever en framtidstro?
Läsåret 18/19
På sportlovet arbetade ledningen med att
börja bygga organisationen inför nästa läsår.
Vi vet sedan tidigare att några elever lämnar
oss under mellanstadiet för att söka sig till
andra skolor och vi måste redan nu veta om
ditt barn kommer att sluta hos oss. Be
klassläraren om dokument att fylla i så
underlättar det för oss i planerandet.
Språkval
Nytt för nästa läsår är att det införs språkval
i åk 6. Särlaskolan kommer att hålla i
språken tyska, spanska och franska och de
har varit här och informerat åk 5 om detta.
Klasslärare har delat ut blankett till eleverna,
där man fyller i sitt första-, andra- och
tredjehandsval. Blanketten lämnas senast
fredagen den 2 mars till klasslärare. Utöver
de tre språken kan eleven välja att läsa
förstärkt svenska och engelska.
Hälsningar
Christina Asp Olsén, rektor

