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Ledningen informerar
Välkomna till läsåret 17/18
Sommaren var lång och härlig, men till slut blev 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.
Skolans värdegrund
Som ni säkert förstått har vi kommit fram till att “Hållbar Utveckling” kommer att bli skolans
gemensamma tema under läsåret. Så i år är det dags att träna och fundera på hur vi förutom att
vara snälla mot oss själva och andra även måste vara snälla mot vår planet Tellus.
De första 5 skoldagarna för åk 1-5 ägnades åt det temat med samarbete i kompisgrupper,
studiebesök och en heldag på Farstanäset där roliga och spännande saker skedde.
Värdegrundsarbetet är en stor del av uppdraget i läroplanen så självklart finns det arbetet med
varje dag under skolåret. Klasserna har redan nu tagit fram klassens miljömål och alla elever
har även tagit del av en film som våra  pedagoger spelat in i formen av en sk. Forumteater.
Den innehöll viktiga frågor om hur vi ska förhålla oss och uppträda på skolan i olika
sammanhang för mesta möjliga trivsel. Både roligt och lärorikt.
Nytt läsår nya utmaningar.
Då fritids fick en  ny läroplan under förra läsåret och då vi tagit del av våra utvärderingar
kommer vi att utveckla fritids inom vissa områden:
Fritids för eleverna F-2:
Ett större samarbete för de yngre eleverna på fritids kommer att ske under läsåret.
Verksamheten kommer till mesta del hålla till i lokalerna i Längan.
Fritids / Fritidsklubb för eleverna åk 3-5: 
Ett nystartat samarbete för de äldre eleverna. Verksamheten kommer till mesta del hålla till i
lokalen Deje.
Strukturen för veckans fritidsverksamheten/klubb kan kort sammanfattas med:
1. Hemvistmåndag ( pedagogiska leklådor ute/inne  och för FK och åk 3 fritids i skogen)
2. Kulturtisdag( drama, teater, sång och musik)
3. Kursonsdag ( val av olika kurser tex göra egen film, skapa med lera, gips, etc. Vi väntar in
elevernas önskemål).
4. Hemvistorsdag ( pedagogiska leklådor ute/inne och för  åk 1-2 fritids i skogen.)
5. Mysfredag (Lite överraskningar med lite extra gott mellanmål).

Personal på fritids/klubb: Tobe, Tommie, Olivia, Ove, Henke, Birgitta, Jenny, Nathalie och
Sören. Dessutom jobbar även lärarna på fritids vissa dagar.
Skoldagens början för åk 1-5
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 08.00 och ibland börjar skoldagen kl 09.00. På Studieverkstan kan eleverna
få extra stöd, arbeta med läxan, ta igen arbete efter tex sjukdom eller få en utmaning. Det är
elevens lärare som avgör hur timmen ska förläggas.
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. Vi skickar även med skolans ordningsregler.
Hästens medarbetare och lokaler
För första gången på många år har vi ingen ny personal vid terminsstart. Lisette Edlund och
Angelica Ihrestam har, som vi tidigare berättat lämnat storstaden för att pröva lyckan i
Östergötland respektive Sörmland. I deras ställe har Karolina och Henke kommit tillbaka från
sin föräldraledigheter. Arbetslagen ser ut som följer.
*Hörnan
FK Tomas Björk, Karolina Gustafsson, Tomme Tagenius.
*Längan C
Åk 2 Maria Isacson-Löb, Olivia Kolo, Tobe Nyhlen
*Längan A
Åk 3 Johanna Clarin, Jenny Pettersson, Nathalie Enqvist , Henke Hagren
*Längan B
Åk 1 Johan Fröman, Maja Höglund, Ove Mannert.
*Deje 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.

På ledningssidan blir det också en liten förändring. Rektor Maggan och Per kommer att jobba
måndag-torsdag fr.o.m. 1 september. På fredagarna kommer Cicci Jonsson och Tobe Nyhlen
att vikariera som rektor och bitr. rektor.
Elevhälsa
Vi fortsätter att anlita företaget PR Vård som ansvarar för skolans elevhälsovård, alltså
skolsköterska och skolläkare. Vår skolsköterska Inga, kommer att arbeta hos oss på torsdagar.
Våra två speciallärare Monica och Karin arbetar för att stödja de elever som behöver extra
stöd i främst ämnena svenska och matematik.
Vi utökar skolans kuratorstjänst, där vår kurator Titti fortsätter att jobba med kurativa samtal
för elever och har även uppdrag som handledare till arbetslagen.

Enkät från Skolinspektionen
Nu är det snart dags för Skolinspektionens stora enkätundersökning. Från den 25 september
till den 20 oktober kommer det att vara möjligt att svara på enkäten för vårdnadshavare åk
1-5, elever åk 5  och pedagogisk personal.
Vårdnadshavare för Förskoleklass svarar på enkäten mellan 6 nov och 1 dec.
Mer information om hur ni som vårdnadshavare skall besvara enkäten kommer när vi närmar
oss tidpunkten för start. Hoppas ni ställer upp och hjälper oss genom att besvara enkäten!!
Kalendarium ht-17
30/9 Idrottsdag
v 44 Höstlov
6/11 Studiedag ( skola/fritids stängt )
21/12 Terminens sista skoldag
Vänliga och glada hälsningar
Som vanligt vill vi att ni hör av er om ni har frågor eller funderingar.

Margaretha Haag

 Per Wiman

rektor@friskolanhastens.se
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