Hestra Midgårdskolan 2017-10-04
Hej,
Från skolstart och fram tills nu har vi
arbetat aktivt med det vi kallar för
värdegrund. Det handlar om hur vi
förväntas vara emot varandra. Att vi
uppskattar varandras olikheter och att
alla kan vara tillsammans. Här
fortsätter nu skolans trygghetsgrupp
med att utveckla detta arbete.
Ni har under september varit på
föräldramöte och träffat alla
klasslärare. Den 4 december kl 17
kommer EHT, skolans förstelärare och
jag bjuda in er igen. Där presenterar vi
hur skolan arbetar och ger er
föräldrainformation utifrån era
önskemål på innehåll. Skicka gärna ett
mail till mig på vad just DU önskar få
lite tips och råd med.
Uppföljning
I skolan pågår klasskonferenser. Där
följer vi tillsammans upp varje elevs
prognos och resultat i våra
mätstationer. Beroende på årskurs har
vi olika tester och det ämnen vi mäter
är svenska, svenska som andra språk
och matematik.
Kompetensutveckling
Förstelärarana tillsammans med mig
leder skolans gemensamma
kompetensutveckling. Vi har startat
läsåret med Skolverkets fördjupande
modul - Leda och lära i tekniktäta
klassrum. Förskoleklasserna och
fritidshem tar en del av detta innehåll
och anpassar det till respektive
verksamhet.
Linda bitr. rektor och jag läser på
rektorsutbildningen. Linda är på år ett
och jag år två av totalt tre år.

Inom elevhälsovårdsteamet läser vi
litteratur om lågaffektivt bemötande.
Mer information kommer om detta
framöver.
Elevhälsovårdsteamet, EHT
För att ni ska få bättre kännedom om
de olika rollerna och uppdragen vi
arbetar med kommer varje person att
presentera sig i månadsbreven
framöver. Först ut är Elisabeth Freij vår
Skolsköterska som beskriver sitt
uppdrag på följande sätt:
• Fokus för skolhälsovården är
barn och ungdomars hälsa.
• Arbetar främst förebyggande
och följer elevernas utveckling
och hälsa, genom arbetet utifrån
ett nationellt basprogram för
skolhälsovården.
• Genomför ett hälsosamtal i
förskoleklass och i åk 4 för att
tidigt kunna identifiera problem
eller symtom hos elever som
kan innebära att de är i behov
av särskilt stöd eller andra
insatser.
• Träffar eleverna i åk 2 och
genomför en undersökning av
tillväxten, erbjuder och
genomför vaccinering mot
mässling, påssjuka och röda
hund. Erbjuder även vaccinering
i åk 5 mot humant papillomvirus
(HPV).
• Har samtal enskilt och i grupp
om pubertetsutvecklingen.
• Har öppen mottagning, utför
enklare sjukvård, rådgivning och
stöd.
• Tar tillvara kunskap om
elevernas hälsa i skolans
arbete.

•

Tillför medicinsk kompetens och
omvårdnadskompetens som ett
stöd i det pedagogiska arbetet
och i den övergripande
planeringen av elevhälsans
arbete.

Elevråd
Det pågår ett intensivt arbete inför en
kommande elevaktivitet som elevrådet
själva ska organisera och sköta. På
måndag är det helgruppsträff igen och
då fattas gemensamma beslut om vad
innehållet blir denna dag.
Hälsningar
Christina Asp Olsén Rektor
Övrig information
Trafikregler
Trafikregler som gäller längs med
Hestra Ringväg, meddelas i samband
med skolstart ht 2017 vid Hestra
Midgårdskolan
Hestra Parkstads
Samfällighetsförening (Samfälligheten)
vill meddela att det är parkeringsförbud
längs med hela Hestra Ringväg. Pförbudsskyltar finns vid Infarter/Utfarter
Symfonigatan.
Parkering på Hestra Ringväg, kommer
att bötfällas. Ansvarig är 7H Bevakning
som svarar på alla frågor, gällande
eventuellt utskrivna böter.
Samfälligheten kan ej påverka, då 7H
Bevakning fått uppdraget av
Samfälligheten och arbetar efter nu
gällande trafiklag.
Föräldrar och andra besökande
hänvisas till parkering vid Hestra
Midgård, där det också finns 2 Pplatser max 15 min och samma gäller
utmed trottoar vid Infart/Utfart till
parkeringen vid Hestra Midgårds
huvudentré (vid förskoleklassernas
byggnad/gård), där föräldrar och andra

besökande kan stanna till en kort stund
under hämtning/lämning, se skyltning.
Samfälligheten har fått klagomål på, att
in- och utfart Hestra Ringväg 7 – 9
blockeras, vid många besökande till
skolan. På samma gång blockeras
också in- och utfart garage Hestra
Ringväg 20, som ligger mitt emot. 7H
Bevakning kommer att bötfälla dessa
bilar, direkt, som blockerar samt att det
är parkeringsförbud längs med hela
Hestra Ringväg.
Som trafiksäkerhetsåtgärder och för att
höja säkerheten längs med Hestra
Ringväg är samtliga övergångsställen
skyltade och det finns farthinder.
Farthinderskyltar finns vid båda
Infarter/Utfarter Symfonigatan
Samfälligheten vill samtidigt påminna
om, rekommenderad hastighet max 30
km/tim.
Samfälligheten tackar skolan för
hjälpen, att sprida denna information till
föräldrar och andra besökande.
Med vänlig hälsning
Hestra Parkstads
Samfällighetsförening

