Hestra Midgårdskolan 2019-06-01

Hej,
Skolavslutning
Välkomna fredagen 14 juni för att tillsammans med oss avsluta detta läsår. Vi samlas
gemensamt i idrottshallen fkl – åk 3 kl 8.30-9.00 och åk 4 - 6 kl 9.15-9.45.
Läsåret 19/20
Skolan börjar onsdag 21 augusti kl 8.15. Se på vår hemsida information om nästa läsårs
lov och studiedagar och planera in dem.
Ledighet
En elev i förskoleklass och grundskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda
angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor,
familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio
skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men
den möjligheten ska användas restriktivt. Ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt
fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det
normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta
igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste
göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.
När det gäller förskoleklass kan man behöva ta hänsyn till ett yngre barn på ett sätt som
man inte behöver med elever i högre årskurser. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel
utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass,
samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång.
Jag behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden när jag fattar mina
beslut.
Ni ansöker om ledigt till klassläraren som beviljar upp till 10 dagar per läsår.
Sjukfrånvaro/all frånvaro
I Borås Stad finns beslut på hur vi på skolorna ska följa upp frånvaro. På vår skola följer
närvaroteamet (skolsköterska och rektor) upp elevernas frånvaro månadsvis efter det att
klassläraren sammanställt frånvaron tillsammans med er utifrån Borås Stads mall. Vi följer
all frånvaro över 20 % per månad. Skolan ska även kompensera all frånvaro och det gör vi
på lovskolan som vi genomför på höst-, sport- och påsklov. Jag beslutar om vilka elever
som ska kompenseras.
Avslutningsvis är detta läsårets sista månadsbrev. Ni kommer att få information från mig
via klassens veckobrev om klassens organisation läsåret 19/20.
Hälsningar
Christina Asp Olsén
Rektor

