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Rektorn har ordet…….

Nu är det inte många dagar kvar till skolavslutningen. Våren är
en härlig tid och snart får vi alla njuta av sommaren. Våren
innebär även att vi är i fullgång med nuvarande läsår, samtidigt
som vi planerar inför det kommande. Vi utvärderar det som har
varit bra och det som vi kan bli ännu bättre på. Vi arbetar med
schemaläggningar, tjänstefördelningar, övergångar och
kommande utvecklingsområden och mycket mer. Allt det här
arbetet är otroligt givande och vi gör det för att ni
vårdnadshavare, elever och givetvis även personal ska få de bästa
förutsättningarna inför det kommande läsåret.
Till hösten kommer vi tillsammans med Sjömarkenskolan
fortsätta utveckla våra respektive fritidsavdelningar. Vår personal
kommer att arbeta med Skolverkets kurs, fritidshemmets uppdrag.
Kursen kommer bl.a. att beröra förståelsen för fritidshemmets
undervisningsuppdrag. Hur utforskande och språkutvecklande
arbetssätt kan bidra till elevernas utveckling och lärande samt hur
skapande och estetiska uttrycksformer kan integreras i
verksamheten. Kursen kommer att belysa begränsande normer
och goda värden, samt om hur elever ges möjlighet till reell
delaktighet.

Kom ihåg!
30/5 Kristi Himmelfärdsdag
31/ 5 Ingen skolverksamhet.
Fritids är öppet som vanligt.
6/6 Nationaldagen
7/6 Ingen skolverksamhet.
Fritids är öppet som vanligt.
13/6 kl.17:00 Skolavslutning
på skolgården.
17/6 Ingen ordinarie personal
arbetar på fritidshemmet på
grund av studiedag.
14/8 Ingen ordinarie personal
arbetar på fritidshemmet på
grund av studiedag.

Ett annat område som vi kommer att arbeta med är skolverkets specialpedagogiska lyft tillsammans med
våra lärare. Lyftet syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur en inkluderande lärmiljö och
elevers delaktighet påverkar lärandet. Vi kommer att få verktyg för att reflektera, observera, prova,
analysera och samtala kring den egna undervisningspraktiken och organisationen. Vidare syftar kursen till
att utveckla förmåga att utforma en tillgänglig och anpassad undervisning.
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Inbjudningar till kalas
Återigen ett stort tack till skolrådet för ett gott samarbete. En påminnelse från tidigare skolråd är att
inbjudningar till kalas sker utanför skolansverksamhet.

Ny personal som börjar hos oss och några som tyvärr slutar!

Vi har som jag tidigare informerat om anställt Lisa Westberg samt Jacquline Kupiainen till oss på
Sandaredskolan. De kommer att ha huvudansvaret i åk 1 till hösten.
Erik Hjert kommer att vara delvis föräldraledig under hösten. Ulrika Ljung kommer därför att vara
klassföreståndare i klass 3A.
I Åk 4 har vi anställt Elinor Gustavsson samt Johannes Butros.
Vi välkomnar tillbaka Jessica Sjögren till Sandaredskolan. Hon är behörig fritidspedagog.
Lukas Gustavsson kommer att avsluta sin tjänst på Sandaredskolan till förmån för studier.
Marie Björklund har efter många år som lärare i grundskolan valt att testa på att arbeta med något annat,
trots att hon trivs gott på Sandaredskolan. Marie ska till hösten arbeta inom Särskolan i Borås Stad.
Även Niclas Mell har valt att prova nya utmaningar genom att söka sig till en annan skola i Borås Stad.
Jan-Ivan Evaldsson som har arbetat med trä- och metallslöjd på skolan har nu gått i pension. Andrés
Lagerström har redan påbörjat sin tjänst som Jan-Ivans efterträdare. Christina Bjurhall kommer nu efter
trogen tjänst att gå i pension. Marinela Jovanovic´ har valt att flytta närmare sin syster som bor i
Halmstad.
Tack Lukas, Niclas och Marie, Christina och Marinela för allt ni har gjort för Sandaredskolan. Vi önskar
er stort lycka till med era nya uppdrag och framtidsplaner.
Sommarfritids vecka 28-31
Som ni säkert redan vet kommer sommarfritids att bedrivas på Hestra Midgårdskolan. Detta innebär att
elever från Sandaredskolan, Sjömarkenskolan, Sandhultskolan, Byttorpskolan samt Särlaskolan får
gemensam omsorg på denna skola. Under dessa veckor kommer det att vara personal från berörda
skolor och/eller vikarier tillsammans med ferieungdomar. Vi har minst en personal ifrån oss varje vecka
under sommarjouren.

Sandaredskolan – En skola att vara stolt över!
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Som rektor över Sandaredskolan är jag oerhört stolt över den verksamheten vi bedriver. Vi har en
personalgrupp som både är kompetent och drivande. Det är ett helt underbart gäng som jag har
förmånen att arbeta med. I detta gäng räknar jag också naturligtvis in vår fantastiska lokalvårdspersonal,
bespisningspersonal, vaktmästeri och, inte minst, elevhälsopersonal. Vi finns där för era barn och Vi gör
allt för att era barn ska ha det bäst på Sandaredskolan.
Med vänlig hälsning
Marie Alkner

