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Sandared

Rektorn har ordet……
Vart tog denna termin vägen?
Samtidigt som terminen gått fort så har det också hänt en massa spännande aktiviteter här i skolan. Vi som arbetar i skolans värld kan konstatera att det varit en oerhört intensiv höst och vi har
haft många utmaningar att arbeta med. Men, som jag konstaterat så många gånger förr, Sandaredskolan är en fantastisk skola och det är helt och hållet personalens förtjänst! Jag vet att jag är
tjatig om hur mycket vi arbetar för alla elever från tidig morgon till sen eftermiddag, men det är
ett faktum! Vi vänder på alla stenar vi kan för att möta alla elevers behov!
Nu står vi inför ett jullov som vi alla har längtat efter! Förhoppningsvis får alla ni därhemma också
en härlig ledighet och möjlighet att umgås med era underbara barn! Som vanligt tar vi hand om
eleverna i mellandagarna då fritids verksamhet fortsätter som vanligt. Fritids tar inga ledigheter
utan ger alla elever möjlighet att få ett mysigt jullov, även om ni föräldrar måste arbeta.
Intyg specialkost
Som ni vet måste man lämna in ett intyg till skolköket på Sandgärdskolan om ert barn ska äta någon form av specialkost i matbespisningen. Ett intyg/journalutdrag får man genom att ta kontakt
med sin vårdcentral eller själv göra detta på nätet, 1177 vårdguiden.
Aktion julklappen
195 paket! Så många julklappar har aldrig tagits emot från någon annan skola i västra Sverige! Ni
som såg till att det blev så pass många paket har nu bidragit till att skapa ett rekord! Tack vare
dessa julklappar kan många fattiga barn i Ukraina, Rumänien och Moldavien få chansen att öppna
ett paket på julafton. Snyggt jobbat!

Här är alla kartonger med julklappar från Sandaredskolan. Nedkörda till Göteborg av Malin
Tobiasson och Fredrika Thornander från
Miljörådet.
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Skolrådet
Den 11 december samlades skolrådet för årets sista möte. Som vanligt var det engagerade föräldrar med mycket kloka synpunkter. Det är så roligt och inspirerande att alla klasser är
representerade av engagerade föräldrar! STORT TACK till er alla, ni är guld värda och grunden till
ett gott samarbete och samverkan mellan hem och skola.
På skolrådet diskuterades hämtning/lämning av barnen. Många vuxna stannar precis framför
övergångsstället på Alingsåsvägen för att lämna av sitt barn. Detta medför en stor trafiksäkerhetsrisk som kan få allvarliga konsekvenser.
Sväng av vägen och lämna ert barn på parkeringsplatsen som är avsedd för detta!
Lucia
Vilket underbart luciauppträdande vi fick ta del av! Tidigare år har Lucia med följe uppträtt i badhuset, men i år var det kyrkan som var arena för skönsång och stämning. Ett STORT TACK till alla
elever i åk 5, musiklärare Anette samt Carina, Marie, Jenny och Tina. Vilket oerhört arbete ni alla
gjort!
Kvarglömda kläder
Hör ni till de föräldrar som saknar en overall, mössa, vantar eller något annat som ert barn en gång
i tiden hade på sig till skolan? Det finns en stor chans att de borttappade sakerna finns hos oss.
Snälla, se till att titta igenom de kvarglömda kläderna och ta hem det som är ert. Vore också
toppen om ni kunde röja ert barns hyllplats vid klädkroken så att det inte ligger kvar en massa på
hyllan som ska torkas av under lovet.
Nästa vecka kommer Erikshjälpen för att hämta upp de kläder som inte hittat sin ägare!
Tack till föräldraföreningen
Vill rikta ett stort tack till föräldraföreningens styrelse som ordnat med clementiner och pepparkakor till skolans alla elever och personal. Vilket oerhört engagemang ni har! Men det behövs fler
medlemmar, aktiva såväl som passiva.
Vet att styrelsen idag bara består av fyra medlemmar och att ni behöver bli fler. Är DU den förälder som vill engagera dig i skolbarnens framtid här i Sandared? Anmäl dig då till någon i styrelsen.
Uppgifter hittar du på länken:
www.sandaredsforaldraforening.se
Privata leksaker – leker vi med hemma
Det är många elever som vill ha med sig leksaker till skolan. Tyvärr så tar dessa ibland väldigt
mycket fokus från skolarbetet. Någon gång försvinner leksaken från eleven vilket skapar ledsamhet och oro bland alla inblandade. Därför har skolan gemensamt beslutat att alla egna leksaker får
stanna hemma. Vi har oerhört mycket lek- och hobbymaterial här i skolan så ditt barn kommer
inte vara sysslolöst,
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vi lovar!

Nu tackar rektorn snart för sig…
Som de flesta säkert redan fått kännedom om, så kommer jag att sluta som rektor på
Sandaredskolan. Nyheten nåddes till många av er genom Borås tidning och den artikel som stod
om mig där. Jag är ledsen att jag inte fick ut informationen om min uppsägning innan artikeln i BT,
men allt gick väldigt fort och det fanns helt enkelt ingen möjlighet att få ut informationen innan
BT.
Faktum kvarstår dock att jag kommer att sluta som rektor och börja som verksamhetschef över
elevhälsan i Borås Stad. Den nuvarande verksamhetschefen går i pension vid årsskiftet men jag
kommer att ta över i mitt nya uppdrag någon gång februari-mars 2019.
Varför slutar jag som rektor på världens bästa skola?
Jag blev uppmuntrad att söka tjänsten som verksamhetschef över elevhälsan. När jag väl sökt och
varit på anställningsintervju blev jag erbjuden tjänsten. Det var oerhört mycket funderingar och
resonemang, med både mig själv, min familj och mina vänner. Vad som gjorde beslutet så svårt att
ta var det faktum att Sandaredskolan ÄR Borås bästa skola med en helt magisk personalgrupp. Jag
kan inte få en bättre arbetsplats! Det har varit en tuff höst för oss alla med utmanande elevärenden och allt som det för med sig. Det är dock inte detta som fick mig till att fatta det beslut jag tagit. Skolan är till för alla elever och självklart finns det elever som utmanar oss, det hört till vårt arbete!
Nu får jag möjlighet att arbeta för alla elever i Borås stad! Det var detta som avgjorde mitt beslut.
Jag vill utveckla verksamheten med elevhälsan ytterligare och när chansen nu dykt upp vill jag ta
den. Jag hade velat fortsätta på Sandaredskolan men det var här och nu denna tjänst dök upp och
då får man ändra sina livsbeslut.
Jag kommer att sakna Sandaredskolan med all personal! Jag kommer att sakna Sandaredskolans
alla elever och jag kommer att sakna de goda samtalen och allt gott samarbete med er
vårdnadshavare!
…och en ny rektor väntar på att få börja
Jag är så oerhört glad att redan nu kunna presentera min efterträdare, Sandaredskolans nya rektor. Känns bra att vi kommit fram till denna interna lösning så att det blir en bra övergång mellan
oss rektorer.
Det är Marie Alkner som börjar sitt rektorsuppdrag på Sandaredskolan då jag slutar. Marie är idag
rektor på Sandhultskolan men söker sig till oss då hon vill ha större utmaningar och arbeta i en
större organisation. Marie och jag har arbetat ihop under flera år, först som kollegor på
Byttorpskolan och sedan i samma ledningsgrupp i område 2. Jag var med och rekryterade Marie
som rektor till Sandhultskolan då jag vet hur duktig och kompetent hon är. Marie är helt rätt
kvinna att fortsätta utveckla Sandaredskolan tillsammans med all personal.
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Marie och jag kommer att arbeta tillsammans med övergången under hela våren så att personalen, eleverna och ni vårdnadshavare får det så bra det bara går.
Varmt välkommen hit Marie! Du kommer att få det bäst!

 Som vanligt är fritidsverksamheten igång under jullovet. Du har väl anmält ditt barns medverkan till fritidspersonalen? I år bedrivs fritidsverksamheten tillsammans med personal och
elever från Sjömarkenskolan i paviljongerna.
 Den 8 januari klockan 08:20 börjar skolan igen. Vi läser som vanligt enligt schema.

Jonas Sahlberg/rektor
Jonas.sahlberg@boras.se
Tel. 033-358839
Mob. 0768-888839
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