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Ledningen informerar
Hej alla föräldrar!
Ömsom vinter, ömsom vår. Vädret är spännande och det är arbetet på Hästens också. Alla
klasser i åk 1-5 har den senaste veckan genomfört fullsatta föräldracaféer som varit mycket
uppskattat. Men det har inte bara varit kvällsmöten för eleverna. I förra veckan genomfördes
även rådsmöten som vi har på skolan 1g/m. Förutom klassråd har vi rast-mat-miljö och
elevråd. Då träffas representanter från klasserna och framför klassens synpunkter på olika
frågor. På elevrådet diskuteras och uppdateras Hästens ordningsregler, på matrådet diskuteras
och framfördes synpunkter på skolans mellanmål och det kom massor av tips och ideer på
rastaktiviteter på rastrådet. Härligt med glada och kloka elever som är ivriga att delta och
diskutera viktiga frågor. Vi utövar helt enkelt demokrati!
Skolval till ht 2017
Skolvalsperioden i Stockholm har precis avslutats. Det innebär framförallt att blivande
sexåringar sökt till sin blivande skola, men även att äldre elever byter skola (hos oss
framförallt till åk 4 och åk 6). De flesta Stockholm skolor (kommunala och friskolor) är med i
Skolval Stockholm, men inte alla, så därför vet vi inte alltid om det är elever hos oss som
räknar med att byta skola. Vi önskar naturligtvis att ni informerar oss om eventuella planer på
skolbyte, för att vi skall kunna planera organisationen inför nästa termin på bästa sätt.
Samverkan mellan klasserna
Under vårterminen har vi utökat vår samverkan mellan klasserna. Våra förskoleklasselever
har ett par dagar i veckan nu sin fritidsverksamhet tillsammans med skolans övriga elever i
Längan. Allt för att möjliggöra att de ska lära känna varandra mer och därmed öka allas
trygghet.
Förskoleklassen och åk 1 har även numera musik tillsammans som vår musiklärare Maria
leder.
Under skoltid har vi varje månad ett tema med “Vett & Etikett” där eleverna träffas i sina
“åldersblandade kompisgrupper”. Där pratar och diskutera vi just vett och etikett. ( hur hälsar
man? hur är man när man är artig? vad är ett bra bordsskick? osv)
Sedan tidigare har ju naturdagarna haft samverkan mellan FK- åk 1 och åk 2-3.
Även fritidsklubben och de äldre eleverna på fritids har viss verksamhet tillsammans.
Enkätundersökning
Fram till vecka 8 (24 februari) skall vårdnadshavare och elever i Förskoleklass, årskurs 2 och
årskurs 5 svara på en Enkätundersökning som gäller skola/fritidshemsverksamhet. Enkäten är
utskickad av Stockholms stad och går ut till samtliga skolor i hela Stockholm. Resultatet
publiceras på stadens hemsida och det är naturligtvis väldigt viktigt att ni hjälper till med att
besvara enkäten, eftersom resultatet ger staden och oss enskilda skolor en fingervisning om
måluppfyllelse och brukarnas nöjdhet med den verksamhet som erbjuds.
Föräldraråd
På skolan finns sedan starten ett föräldraråd. Rådet består av Per och Maggan som skolans

representanter och sedan finns det föräldrarepresentanter från varje klass. Rådets uppgift är att
vara en länk mellan klassernas föräldrar och skolans ledning med tonvikt på att vara
remissinstans och utvärderingspartner. Det vill säga ge feedback på sådant som är genomfört
och sådant som är på planeringsstadiet.
Föräldrarådet har inte som roll att driva enskilda elevfrågor eller andra frågor som inte är av
allmänt intresse för skolans föräldrar.
På vår hemsida kan man se vilka som är föräldrarepresentanter och man kan också läsa
protokoll från tidigare möten.
Elevhälsa
Vi anlitar företaget PR Vård som ansvarar för en del av skolans elevhälsovård, med
skolsköterska och skolläkare.
Elevhälsan består även av våra två speciallärare/pedagoger som finns på skolan 2d/v för att
stödja de elever som behöver stöd i någon form.
Vi har även en kurator, som jobbar främst med kurativa samtal för elever och ev förälder.
Du kan läsa mer om vår elevhälsa på vår hemsida www.friskolanhastens.se
Försäkring
Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever och andra grupper i
kommunens verksamheter. Försäkringsperiod 2017-01-01 - 2017-12-31. Försäkringsgivare är
S:t Erik Försäkrings AB, hemsida: sterikforsakring.se .
På skolans hemsida (under fliken föräldrar/ blanketter) kan ni läsa mer om
försäkringsvillkoren.
Matsedel på vår hemsida
På vår hemsida kan ni alltid läsa matsedeln för skolan. Från vecka 6 länkas ni vidare till vår
matleverantörs hemsida när ni söker efter dagen skolmat. Där, på Sandborgens sida, ligger
alltid aktuell matsedel upplagd. Där kan ni också passa på att läsa mer om vår matleverantör.
Kalendarium vt-17
v. 9 Sportlov
v.11 Årliga Lägerskolan för åk 3 till Bjursås. (15/3-17/3)
v 14 Elevensval-vecka
7/4 _ Studiedag, skola och fritids stängt (Utbildningsdag för alla pedagoger)
v 15 Påsklov
12/5 Vårshow på Fria Teatern i Högdalen. Två identiska föreställningar ges.
26/5 Klämdag. Skolan stängd, fritids begränsat öppethållande.
5/6 Klämdag. Skolan stängd, fritids begränsat öppethållande.
9/6 Terminens sista skoldag.
v 29-31 Skola och fritids stängt
10-11/8 är skolan stängd för planering
17/8 Skolstart för åk 1-5 (16/8 startar förskoleklassen).
Vänliga och glada hälsningar
Som vanligt vill vi att ni hör av er om ni har frågor eller funderingar.
Margaretha Haag
rektor@friskolanhastens.se

Per Wiman
wiman@friskolanhastens.se

