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Ledningen informerar

16 maj -2016

Vårterminen 2016 går mot sitt slut
Efter de underbara showerna med musikaltema är det nu dags att börja tänka på avslutning
och sommar. Samtidigt passar vi på att presentera höstens organisation vad gäller lokaler och
personal. Vissa förändringar kommer att ske som ni kan se längre ner i brevet. I övrigt ser vi
fram emot 17 fullmatade skoldagar med strålande väder och glada elever (och pedagoger).
Skolavslutning
Som vanligt har vi skolavslutning i parken bakom Farsta gård. Vi startar 15.30 och räknar
med att avsluta senast 17.30. Ta med filt och picnickorg så håller vi alla tummar för vädret.
Hästens organisation ht 2016
Så här ser planen ut.
Förskoleklass: Kommer att ha sin lokal i Hörnan. Personal som nu är klar: Tomas,
förskollärare och Lisette, lärare.(tillbaka efter föräldraledighet). Dessutom kommer vi att
anställa personal (som inte är klar idag).
Fritids i Längan för åk 1-3:
Följande personal kommer att jobba tillsammans runt åk 1-3. Tobe, Olivia, Ove, Jenny,
Angelica och Henke.
Lärare i åk 1-3:
Årskurs 1: Längan, avd C. Maria och Carro 2 dagar i veckan (tillbaka efter föräldraledigt).
Årskurs 2: Längan, avd A. Johanna och Sofie.
Årskurs 3: Längan, avd B, Johan och Maja.
Lärare i årskurs 4-5:
Deje: Lena och Cicci
Fritidsklubb: Birgitta
Personalförändringar
Alexandra som undervisar i åk 5 kommer att byta skola efter denna termin. Hon återfinns i
höst i Internationella Engelska skolan Älvsjö.
Lotta och Ann-Katrin fritidspedagoger i åk 1 kommer att byta skola efter denna termin.
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Frida Fogelberg, som varit tjänstledig det senaste året, avslutar snart sina studier till
gymnasielärare och har valt att sluta sin anställning hos oss i och med det.
Sommarlov
Just nu samlar vi in uppgifter om närvaro på lovet. Det är en ordentlig utmaning och vi har
full förståelse för att ni föräldrar ibland har svårt att veta när era barn skall vara lediga. Vi vet
att ni gör ert bästa och det tackar vi för.
Ha gärna lite tålamod med oss när vi tjatar på er. Det är ju för allas bästa.
Kom ihåg att det är helt stängt vecka 29-31, samt fredag 12/8. Precis som vanligt.
Skolinspektion
Som vi tidigare berättat var Skolinspektionen hos oss tisdag 3/5. Nu väntar vi med spänning
på vad inspektionen gett för resultat.
Vattenskada i lokalen Sunneplan.
Lokalen är nu helt fri från fukt och Familjebostäder har nu påbörjat återställandet. Trots att vi
drabbats av detta så blir det ändå något bra i slutändan. Vi får bättre lokalanpassning till våra
behov än innan. Inget dåligt som inte har något gott med sig.
Hästens finns på Facebook
Ni vet väl att ni kan besöka Frisklan Hästens på Facebook. Gå in och gilla om ni vill.
Kom ihåg att ställa er i kö
Vi vill passa på att påminna er om att ställa ert barn i kö till andra friskolor efter tiden på
Hästens. I princip alla fristående skolor har kötid som första antagningskriterie. Hellre en
anmälan för mycket än för lite.
Vill ni däremot söka till en kommunal skola efter Hästenstiden så måste ni vänta till
”Skolvalsperioden” som infaller i mitten på januari varje år. Kommunala skolor har ingen kö
utan där gäller ”relativ närhetsprincip”,
Sommarlovsverksamheten
Hästens sommarfolder hittar ni under Nyheter på hemsidan www.friskolanhastens.se Där kan
ni läsa om vår sommarverksamhet, som håller på mellan 10 juni och 17 augusti.
Höstterminen 2016
Skolstart 18 augusti.

Vänliga och vårliga hälsningar
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