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Ledningen informerar
Välkomna till läsåret 16/17
Sommaren är lång och härlig, men till slut är det ändå skolstart. Och då är man glad att få
träffa alla härliga elever, duktiga pedagoger och trevliga föräldrar.
Vi hoppas ni känner som vi och att vi tillsammans skall få ett fint och innehållsrikt läsår.
Nytt läsår nya utmaningar.
Vi fotsätter arbetet med att främja trygghet och arbetsro som är en viktig del för elevernas
utveckling och lärande. Ett annat område som forskning visat ger framgång är sambandet
mellan elevens delaktighet, inflytande och elevens lärande. Vi ska alltså arbeta för att utveckla
ett arbetssätt där eleverna ska ges mer inflytande och med det ta mer ansvar över sin utbildning.
Spännande och utmanande för oss pedagoger!
Nytt för i år är att verksamheten i förskoleklasen och fritidshemmet har fått egna kapitel i läroplanen.
( Lgr 11)Undervisningen i de båda verksamhetsformerna har förtydligats och lyfter fram de områden
som ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina olika förmågor. Det centrala innehållet innefattar
områdena; Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och samhälle,
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. För förskoleklassen gäller även Matematiska resonemang
och uttrycksformer, samt teknik. Nu ska vi utveckla verksamheterna för att bli ännu bättre

Värdegrundsdagar
De första 5 skoldagarna har ägnats åt skolans värdegrund då hela skolan arbetat efter ett
gemensamt tema som handlar om lika - olika, rättvisa orättvisa mm. Alla har arbetat med
värdegrundsfrågor i klasserna och i olika tvärgrupper. Temat avslutas på onsdagen med en
äventyrsdag för hela skolan ute vid Farstanäset: -) Skolans värdegrund är ju en del av skolans
uppdrag så självklart finns det arbetet med varje dag under skolåret.
Skoldagens början
Vi fortsätter med ”egen läsning” mån-tors mellan kl 08.00-08.15. Det innebär att eleverna går
in i sitt klassrum kl. 08.00 och läser i lugn och ro. De som kommer till skolan under
läskvarten anmäler sig till löparen och smyger sedan in och ansluter i läsningen.
På fredagar har vi flexibel skolstart vilket innebär att ibland ska eleven komma på
studieverkstan kl 08.15 och ibland börjar skoldagen kl 09.00. Det är elevens mentor som
avgör hur timmen ska förläggas.
Samarbete mellan klasserna
Vi fortsätter även med samarbetet mellan klasserna både under skol-och fritidstid, allt för att
barnen ska känna trygghet med varandra. I år kommer FK-åk1 och åk 2-3 att ha sina
naturdagar tillsammans. Nytt för i år är att även åk 2-3 äter sin lunch den dagen då de är i
skogen. Däremot kommer undervisningen i Idrott och Hälsa att ske klassvis detta läsår.

Förväntningar
Vi medarbetare på skolan har gemensamt arbetat fram ett dokument med ”Förväntningar” för
att ge en bild av vilka förväntningar ni kan ha på Hästens personal och vilka förväntningar vi
har på er föräldrar och på eleverna. Vi bifogar dokumentet och vill att ni läser det tillsammans
med era barn
Hästens medarbetare och lokaler
Vi hälsar två (tre) nya och två nygamla pedagoger välkomna till Hästens. De nya är Ricardo
Diaz, Socialpedagog och Theres Vastad, Fritidspedagog. Dessutom kommer Jennie Tid,
Förskollärare att börja arbeta hos oss i oktober (i samband med att Henke Haggren går på
föräldraledighet).
De nygamla är Lisette Edlund, Lärare som återkommer efter föräldraledighet och kommer att
jobba detta läsår innan hon tar med sin familj och flyttar hemåt Sörmland. Den andra som
återkommer är Carro Fondberg, Lärare, som jobbar två dagar i veckan (måndag, tisdag) under
höstterminen.
Vi har också gjort några förändringar på lokalsidan som vi nu hoppas skall bli permanenta.
Här nedan ser ni lokal och personalfördelning för hösten.
*Hörnan
*Längan C
*Längan A
*Längan B
*Deje

FK Tomas Björk, Lisette Edlund, Theres Vastad, Henke Haggren (Jennie Tid).
Åk 1 Maria Isacson-Löb, Olivia Kolo, Tobe Nyhlen, Carro Fondberg
Åk 2 Johanna Clarin, Sofie Langeborg, Jenny Pettersson, Angelica Ihrestam.
Åk 3 Johan Fröman, Maja Höglund, Ricardo Diaz, Ove Mannert.
Åk 4-5 Cicci Jonsson, Lena Signer, Birgitta Mastvik

I Längan finns även kontor, bibliotek, elevhälsa samt kök.
Vaktmästare, kök Tommie Tagenius, Sören Abrahamsson.
*Sunne

Ateljé och Personaladministration.

Elevhälsa
Vi fortsätter att anlita företaget PR Vård som ansvarar för skolans elevhälsovård, alltså
skolsköterska och skolläkare.
Vi kommer att utöka tiden med våra två speciallärare på skolan till 2d/v för att stödja de
elever som behöver extra stöd i svenska och matematik. Lärarna heter som ni vet Monika och
Karin.
Vi fortsätter också med skolans kuratorstjänst, där Titti jobbar med inriktning handledning till
personal men även vid behov, kurativa samtal för elever.
Dags för skolfotografering.
Den 25/8 kommer Svenskt Skolfoto till oss på Friskolan & fritidshemmet Hästens för att
fotografera eleverna. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om
när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. .
Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild, skolkatalog och skolans arkivmaterial.

Kalendarium ht-15
30/9
Idrottsdag
14/10
Studiedag, skola och fritids stängt (Utbildningsdag för alla pedagoger)
v 44
Höstlov
21/12
Terminens sista skoldag
( i slutet av september kommer ni bli inbjudna till läsårets första föräldracafé/möte)
Vänliga och glada hälsningar
Som vanligt vill vi att ni hör av er om ni har frågor eller funderingar.

Margaretha Haag
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