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Vårterminen 2017 har precis tagit slut
Efter de underbara showerna med Astrid Lindgren-tema blev det sen dags att tänka på
avslutning och sommar. En härlig skolavslutning i vackra Farsta gårds park satte “pricken
över i” på läsåret. Tack till er alla för att ni bidrog till en fin skolavslutning och för ett gott
samarbete under läsåret. Nu väntar utvärdering och planering fram till midsommar och,
naturligtvis sommarfritids, innan det är dags för de flesta att gå på lite välbehövlig ledighet.
Utvecklingsarbete
Efter skolavslutningen så satte alla pedagoger på Hästens igång med vårt utvärderingsarbete
då vi sammanställer och analyserar hur läsåret gått. Vi har tittat på bl.a. alla föräldra- elev och
personalenkäter, nationella prov, skriftliga omdömen, och måluppfyllelse mm

Det är så vi följer upp vår verksamhet för att skola och fritids ska utvecklas och eleverna ska
få de bästa förutsättningar för sitt lärande.
Personalförändringar
Johan, Maja och Ove som var ansvariga för åk 3 senaste läsåret tar över nya åk 1. I övrigt inga
förändringar, mer än att alla blir ett år äldre (gäller dock inte ledningen…).
Att Lisette och Angelica flyttar från stan vet ni väl redan och de ersätts av Karolina och
Henke som återkommer på heltid i höst efter sina föräldraledigheter.
Hästens organisation ht 2017
Som vanligt så här års passar vi på att presentera höstens organisation. Lite nyheter är det
även om samtlig personal är kända sen tidigare.
Förskoleklass i Hörnan:. Personal som nu är klar: Tomas, förskollärare och Karolina,
lärare.(tillbaka efter föräldraledighet). Dessutom ingår Tommie, barnskötare i arbetslaget.
Åk 1-3 i Längan:
Årskurs 1: Avd B. Lärare Johan och Maja. Fritidspedagog Ove.
Årskurs 2: Avd C. Lärare Maria. Fritidspedagoger Olivia och Tobe.
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Årskurs 3: Avd A, Lärare Johanna och Jenny. Barnskötare Nathalie. Fritidsledare Henke.
Årskurs 4-5 i Deje: Lärare Cicci och Lena: Barnskötare Birgitta.
Fritids för eleverna F-2: Ett större samarbete för de yngre eleverna på fritids kommer att ske
i höst. Mycket av verksamheten kommer att vara i Längan på eftermiddagarna.
Fritids / Fritidsklubb för eleverna åk 3-5: Ett nystartat samarbete för de äldre eleverna.
Mycket av verksamheten kommer att vara i Deje på eftermiddagarna.
Personal på fritids/klubb: Tobe, Tommie, Olivia, Ove, Henke, Birgitta, Jenny, Nathalie och
Sören. Dessutom jobbar även lärarna på fritids vissa dagar.
Skolinspektionen
Som tidigare kommer Skolinspektionen att genomföra en stor enkätundersökning i höst. Mer
information kommer efter sommaren.
Bjursåsresa för åk 3
Som en del av er redan vet så har skolan som tradition att åka på en tredagars skidresa till
Bjursås med eleverna i åk 3 under mars månad. Vi har kallat resan för lägerskola, men den är
mer att betrakta som en fritidshemsresa. För att få följa med på resan så måste man vara
inskriven på fritids på Hästens hela vårterminen (dvs. minst t.o.m. sista maj) och detta har
bara att göra med att vi skall kunna finansiera resan.
Hästens finns på Facebook och Instagram
Ni vet väl att ni kan besöka Friskolan Hästens på facebook. Gå in och gilla om ni vill. Nu
finns vi även på instagram. Henke och Ove är ansvariga..
Söka till andra skolor efter Hästenstiden
Vi vill passa på att påminna er om att ställa ert/era barn i kö till andra friskolor efter tiden på
Hästens. I princip alla fristående skolor har kötid som första antagningskriterier. Hellre en
anmälan för mycket än en 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. Även
sommarens matsedel finner ni där.

Kom ihåg att det är helt stängt vecka 29-31, samt torsdag-fredag 10-11/8.
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Kalendarium LÅ 17/18
Torsdag 17 aug Skolstart kl 08.15
Vi börjar dagen med lite mingel i klasserna mellan kl 08.00-09.00 då ni föräldrar som har
möjlighet att komma. Det bjuds på kaffe och smörgås.
v. 44 Höstlov
21 dec Terminsavslut
9 jan Terminsstart
v. 9 Sportlov
v 14 Påsklov
30 apr LOV (klämdag)
11 apr LOV (klämdag)
8 juni Skolavslutning

Vänliga och somriga hälsningar
Margaretha Haag

Per Wiman

rektor@friskolanhastens.se

wiman@friskolanhastens.se
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