Sandaredskolan 20190425

Rektorn har ordet…….

Tack!
Mitt namn är Marie Alkner och som den nya rektorn på
Sandaredskolan är jag glad och redan mycket stolt över denna
fina skola och har under min korta tid blivit mottagen med
öppna armar av såväl, elever, vårdnadshavare samt personal.
För mig är samarbetet mellan just elever, vårdnadshavare,
personal och skolledningen oerhört viktigt. Det är vi
tillsammans som kan skapa de bästa förutsättningarna för just
ert barn.
Innan jag anställdes på Sandaredskolan hade jag den stora
förmånen att arbeta som rektor på Sandhultskolan och som
biträdande rektor på Byttorpskolan i Borås Stad. Jag vill med
dessa ord tacka er för att ni har fått mig att känna mig oerhört
välkommen på Sandaredskolan.
Jag vill även passa på att tacka alla elever samt
vårdnadshavare som har svarat på skolklimatsundersökningen.
Vi kommer att påbörja vår analys av resultatet och sedan ska
vi givetvis arbeta vidare med våra förbättringsområden. Jag
kommer givetvis att hålla er uppdaterade om vårt arbete.
Nu är våren äntligen här och det är så härligt att se alla glada
elever på skolgården. Skolans nya lekplats har verkligen blivit
en stor succé, vilket vi givetvis är tacksamma över.

Kom ihåg!
30/ 5 Röd dag
31/ 5 Klämdag. Fritids är
öppet som vanligt.
6/6 Nationaldagen
7/6 Klämdag. Fritids är öppet
som vanligt.
Skolavslutningen på
skolgården äger rum den:
13 juni med start 17:00

Sandaredskolans veckobrev

Under min allra första dag som rektor på Sandaredskolan hade
vi föräldraråd och jag kände mig oerhört tacksam efter mötet
över att vi har så engagerade föräldrar. Tillsammans kan vi
utveckla vår skola ännu mer.
Våren innebär även nationella prov i år 3 och år 6. När proven
är klara analyseras svaren för att kunna sätta in insatser på
elev-, grupp- och organisationsnivå så att vi kan möta det vi
ser i resultatet.
Som ni säkert har uppmärksammat håller vi på med
rekryteringar till hösten. Vi lägger ner oerhört mycket tid på
rekryteringarna så att vi ska få rätt personal till vår fina skola
och våra underbara elever. Vi är dagsläget klara med
pedagogerna till blivande åk 1. Vi välkomnar Lisa Westerberg
samt Jacquline Kupiainen till oss på Sandaredskolan. Lisa har
arbetat som grundskollärare under många år i Borås Stad och
Jacquline har redan under våren arbetat hos oss en dag i
veckan. Jacquline tar sin lärarexamen nu i juni. Vi kommer att
fortsätta att hålla er uppdaterade angående organisationen inför
läsåret 19/20.

Med vänlig hälsning
Marie Alkner

