Hestra Midgårdskolan 2019-03-04

Hej
Trygghetsteam
Nu är skolans team igång och vi arbetar tillsammans en timma per vecka med alla
incidentrapporter som kommer in under veckan. Där analyserar vi vilka som är incidenter
eller kränkningsärenden. Alla kränkningsärenden rapporteras vidare till huvudmannen
Borås Stad och dessa kränkningar följs upp av vår skolas personal utifrån en given rutin. I
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fokuserar vi på några värdegrundsregler
som ska prioriteras terminen ut. Jag återkommer när dessa är bestämda.
Jag får ofta frågor från er vårdnadshavare vad skolan gör när allvarliga
incidenter/kränkningar händer. Jag kan inte återkoppla till er vad som händer för andra
barn på individnivå men här kommer en sammanfattning om vilka disciplinära åtgärder
skollagen tillåter oss att tillämpa.
Skollagen 5 kap. Trygghet och studiero
 Utvisning ur undervisningslokalen
 Kvarsittning
 Utredning
 Skriftlig varning
 Tillfällig omplacering
 Tillfällig placering vid en annan skolenhet
 Avstängning, max 2 tillfällen per termin och totalt 10 dagar.
Läs mer om vårt trygghetsarbete på vår hemsida under: om skolan/ lagar, planer och
regler/Hestra Midgårdskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 18/19
Samarbete mellan skolor
För kännedom samarbetar vi tre rektorer på Särlaskolan, Byttorpskolan och Hestra
Midgårdskolan tillsammans för att förbättra förutsättningarna för våra elever.
Lokaler
Hestra Midgård erbjuder särskilt stöd till elever som behöver en individuellt anpassad
studiemiljö. Stödverksamheten är anpassad för elever i behov av särskild
undervisningsgrupp under skoldagen. Eleven har behov av arbete i grupp i mindre
undervisningssammanhang, förberedelse och extra studiestöttning. Elever kan få stödet
när övriga anpassningar och särskilt stöd har prövats och utvärderats. Vi flyttar nu till de
två rummen som finns vid gamla biblioteket.
Nästa läsår
Nu är skolans annonser på väg ut och vi söker 4 lärare och en till trä- och metallslöjd.
Klimatundersökning vt -19
Nu är det dags för er vårdnadshavare som har barn i åk F-3 att fylla i årets
klimatundersökning. Länk för att komma till undersökningen samt kod för att kunna logga
in har biträdande rektor skickat ut till alla föräldrar i åk F-3 via pim/mail. Undersökningen är

viktig för oss, vi vill och behöver veta hur ni upplever vår skola. Statistiken ger
huvudmannen (Borås Stad) och oss i ledningen en bra bild över vad vi behöver utveckla
och vad ni är nöjda med. Vi uppskattar stort att ni tar er tid att delta i undersökningen.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

