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Ledningen informerar
Tack för denna hösttermin
Tänk vad tiden går fort när man har roligt. Redan dags för jullov och årsskifte. Här kommer
terminens sista ledningsbrev med lite smått och gott från oss och med en önskan om en riktigt
fin helg till er alla. Och en förhoppning om ett fortsatt gott samarbete.
Studiedag
På vår studiedag den 6/11-17 hade alla medarbetare en kompetensutvecklingsdag då vi lärde
oss mer om att bemöta elevers olika behov. Dagen var mycket givande och vi fick ta del av
forskningsresultat inom området och fick även konkreta råd och “verktyg” för att öka vår
kunskap.
Nästa studiedag blir den 23/2-18 då vi ska lära oss mer om programmering som är ett område
som har tillkommit i skolans läroplan. Det ska bli spännande och väldigt utmanande, (vem
vet, en dag kanske det står en robot och tar emot er när ni kommer på föräldracafé).
Nya medarbetare på Hästens.
Då vår bildlärare har varit sjukskriven och inom kort går på föräldraledighet är vi glada att ha
hälsat Rebecka Lingmerth välkommen till skolan. Rebecka är utbildad lärare i Bild och
kommer även att arbeta i fritidsverksamheten.
I januari börjar även Fritidsledare Emilie som kommer att förstärka personalgruppen på
skolan under vårterminen.
Elevhälsa
Vår skolsköterska Inga går i pension och istället kommer den nya skolsköterskan Agneta
Klasen att ta över efter julledigheten. Agneta som också är anställd av PR-vård kommer
arbeta här två dagar i veckan. Information om skolans elevhälsa finns på vår hemsida.
Kalendarium vt-18
9/1 Terminsstart
7/2 Vinteridrottsdag

23/2 Studiedag (Skola och fritids stängt)
26/2-2/3 Sportlov
14-16/3 Åk 3 åker till Bjursås
3/4-6/4 Påsklov
30/4 LOV( klämdag)
8/6 Skolavslutning

Skolinspektionen
Vi vill tacka er alla för att ni tog er tid att svara på skolinspektionens enkät nu i höstas. Vi
hade 100% svarsfrekvens, vilket vi blev mycket glada över och som inte det var nog så blev
vi också väldigt glada och stolta då vi såg resultatet. Betänk att det är 200.000 elevers
vårdnadshavare som är med i denna omgång.

Ha det gott.
Som vanligt vill vi att ni hör av er om ni har frågor eller funderingar.
Margaretha Haag

Per Wiman

rektor@friskolanhastens.se

wiman@friskolanhastens.se

