Julbrev från skolledningen, Sköndal och Sandåkra skolor

Hej alla hem!
Höstterminen har flutit på, med bra flyt för det mesta, och lite svackor och friktion ungefär i
takt med att mörkret föll in och snuvorna började komma.
Sista veckorna har vi fått njuta av både vinterlandskap och vackra luciatåg!
Vi vill tacka alla föräldrar som har lagt ner tid och fyllt i Skolinspektionens enkät, den fylls
även i av personal och elever. Vi har goda resultat och vill man ta mer del av dessa så finns
vår skola och nästan 1800 skolors här: http://siris.skolverket.se/skolenkaten
(Förskoleklassernas resultat publiceras efter årsskiftet.)
Under hösten har ombyggnationsplanerna för Sandåkra fortsatt att utredas och det ser nu ut
som att nämnden i maj-18 kommer att fatta beslut om att man bygger en helt ny Sandåkra
på samma plats. Alternativet som utreddes var att spara halva skolan och bygga en ny halva.
Tidsperspektiv är start som tidigast i januari 2020. Till dess ska evakueringsplan o.dyl vara
klart. När beslut är fattat av nämnden, kommer projektledaren att komma till skolan och
hålla ett infomöte för er föräldrar om processens gång.
Utbildningsförvaltningen har fattat inriktningsbeslut att alla skolor bör ha en egen rektor.
Detta medför att rekrytering av ny rektor till Sandåkraskolan kommer att starta i vår, för att
kunna vara på plats till skolstart i augusti 2018.
Jesper Tornebjer (nuvarande rektor) blir kvar som rektor för Sköndalsskolan.
Vi förbereder en kriskommunikationsportal, som medför att vi kommer att kunna skicka ut
SMS till alla er föräldrar vid behov. För att detta ska kunna fungera behöver ni föräldrar gå in
på Skolwebben och tillse att ni har korrekt mobilnummer registrerat.
Den 10/1 är skolorna med fritidshem stängda. Vid behov av omsorg mejla/kontakta
respektive fritidshem/klubb
Skolstarten är torsdag 11/1, och följer ordinarie schema.
Tack för ett gott samarbete, och ha nu en riktigt kul jul!
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