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Ledningen informerar

31 januari -2016

Välkomna till vårterminen 2016
Nu har vi kommit en liten bit in på vårterminen och det märks att dagarna börjar bli ljusare
och vi hoppas att solen ska göra oss pigga och starka i dessa förkylningstider.
Om man vill ha mer glädjande energi kan man ju tänka på alla härliga Hästensbarn då de stod
på scen på Fria Teatern. Vilka talanger ni har i era barn!!
Hästens nya hemsida
Som ni kanske redan sett är Hästens hemsida nu klar. Den är uppdaterad, moderniserad och
med en ny layout. Vi hoppas att ni skall finna den användbar och informativ. Gå gärna in på
sidan www.friskolanhastens.se och ge oss feedback om det är något som ni tycker bör ändras
eller om det är något ni tycker är bra, och som ni vill lyfta lite extra.
Fortfarande så pågår uppdateringen av sidan, så det kan vara bra att gå in lite då och då och se
vad som är nytt
Närvaro på skolloven
Vilka elever skall vara närvarande eller lediga på skolloven? Inför höst, jul, sport, påsk och
sommarlov är det en hel del tid som går åt för oss och er för att få till korrekta uppgifter. För
er gäller det att veta om semestern blev beviljad eller om farfar kan ta hand om de små osv.
För oss på skolan handlar det om vilka tider vi skall ha öppet, om hur mycket mat vi skall
beställa, om vilken verksamhet vi skall planera för och om vi kan bevilja personalen något
ledigt.
Vi prövar nu ett delvis nytt system för att få in korrekta uppgifter från hemmen. Ni kan
använda mejl, sms eller fylla i en blankett om ni får från avdelningen. Uppgifterna ni skall
lämna är vilka dagar ert barn skall vara ledigt eller om de skall vara på fritids, och i så fall
vilka tider som gäller för varje dag.
Och vi vill att det bara i undantagsfall skall vara så att ni ändrar det ni anmält. Fungerar detta
kommer vi att vara väldigt nöjda och verksamheten kommer att vara mycket mer lätt att
planera. Vi tackar på förhand.
Elevhälsa
Vi anlitar, som vi tidigare berättat, PR vård för skolans elevhälsovård. Under höstterminen
har vår Skolsköterska varit Somlack Changseesuk. Nu slutar hon p.g.a. flytt och vår nya
Skolsköterska blir Inga Swanberg. I och med bytet av skolsköterska utökar vi antalet
timmar, så att elevhälsan har öppet varje fredag 8.00 -14.30. Skolsköterskan kommer
inom kort få en egen mailadress. Hennes mejl blir då. elevhalsa@friskolanhastens.se

Vi utökar även skolans kuratorstjänst något. Vår kurator Titti Schönbeck, kommer att jobba
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varannan fredag. Henne når ni på mejl: kurator@friskolanhastens.se
Vattenskada i lokalen Sunneplan.
Tyvärr har vi fått en rejäl vattenskada i lokalen i Sunne. Rörmokare och byggföretag är
inblandade och sanering påbörjad. Familjebostäders försäkringsbolag tar det ekonomiska
eftersom skadan inte berodde på någon försumlighet. Det kommer att ta lång tid att återställa
lokalen så tillsvidare får vi klara oss utan slöjddelen och våra förrådsutrymmen. Slöjden
kommer att kunna genomföras i Bildsalen, som inte påverkats av översvämningen. Så ingen
undervisning blir lidande.
Stängning på fritids.
Fritidshemmet på Hästens stänger kl 17.30 och fram till nu har vi stängt i Längan för alla
elever. Men från måndag 1 februari börjar vi med att ha öppet på både Längan för åk 2-3
(undantagsvis för åk 4-5) och på Deje för Fk-åk 1.
Stängning sker alltså i båda lokalerna. I och med att vi gör detta utan att öka antalet personer
som stänger så kan det i nödfall bli så att vi måste stänga på ett ställe ibland.
Vi provar nu en period och ser hur det fungerar.
Skolinspektion på Friskolan Hästens
Någon gång under vt-16 kommer vi få en s.k. regelbunden tillsyn av Skolinspektionen.
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla
barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla
ämnen. Som ni kanske minns så ställde Skolinspektionen redan under hösten frågor till elever,
föräldrar och pedagogisk personal i en webbenkät som ju är en del av tillsynen. Vi
återkommer med information när vi vet mer när tillsynen ska ske.
Elevens val
Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller
flera ämnen. Under v 10 kommer hela skolan ha undervisning i elevens val. Vi diskuterar just
nu med eleverna vilka ämnen som de skulle vilja fördjupa sig i. Önskemålen är många ex.
hemkunskap, programmering och idrott.
Ny avgift på fritidshem och fritidsklubb
Fr.o.m. 1 januari är det ny avgift igen. Högsta avgift har höjts till 875: - för fritids och för
fritidsklubb till 656: - per månad. Ingen syskonrabatt gäller för fritidsklubb. Högsta
avgiftsgrundande inkomst är numera 43 760: -/månad för hushållet (som är de vuxna som är
skrivna på adressen där barnet är mantalsskrivet, även om någon inte är barnets
vårdnadshavare).

Vänliga och vårvintriga hälsningar
Margaretha Haag
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