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Ledningen informerar
Nu äntligen verkar våren vara på väg och sommaren närmar sig med stormsteg. Det innebär
att vi på skolan har fullt upp med att att planera inför nästkommande läsår, men vi har också
massor av roliga och spännande saker som ska genomföras innan sommarlovet tar vid.
Bl a har vi ju vårshowen som går av stapeln den 9 maj vilket innebär att det ljuder av härliga
sånger var runt om i skolan.
Läsåret 18/19
Åk 1-2
Åk 1 kommer ha sitt klassrum i Längan avd A. Lärare för klassen blir Johanna Clarin (som
lämnar sin nuvarande åk 3 ) och Lina Goliats ( lärare/fritidspedagog, som börjar till hösten).
Åk 2 fortsätter med sin lärare Johan Fröman i avd B
Fritidsverksamheten i Längan för åk 1-2 leds i höst av följande pedagoger: Nathalie Enqvist,
Ove Mannert, Rebecka Lingmert, Lina Goliats, Tommie Tagenius, Henke Hagren, Sören
Abrahamsson och Jenny Pettersson.
Åk 3-5
Åk 3 fortsätter med sin lärare Maria Isacson Löb i avd C
Åk 4-5 fortsätter lärarna Lena Signer och Cicci Jonsson i Deje.
Fritidsverksamheten/Klubben för åk 3-5 har sin verksamhet i Deje och där kommer främst
Birgitta, Tobe, Olivia att arbeta.
Men som vanligt kommer alla pedagoger på Hästens finnas i alla skolans verksamheter.
Studiedagen
På vår studiedag den 23/2-18 hade alla medarbetare en utvecklingsdag för att lära mer om
digital kompetens och programmering som är nya områden i skolans läroplan. Det är mycket
nytt att lära men väldigt roligt och givande. Vi har nu köpt in fler elevdatorer, ipads och
robotar s k blue bot för att möta de nya målen.
Sommarlov på fritids
Från måndag 11 juni är det sommarverksamhet för de elever som går på fritids eller
fritidsklubb på Hästens. För åk 5 elever som går på fritidsklubb gäller 21 juni som sista dag på
klubben och för de elever som går i åk 3 gäller 29 juni som sista dag på fritids.
Skall man gå kvar på skolan i åk 4 och vill ha “Fritidsklubbsplats” skall man fylla i blanketten
“Fritidsklubb regler och anmälan” och lämna in eller maila den till skolan.

Kalendarium
30/4 LOV( klämdag)
9/5 Show ( em)
11/5 LOV (klämdag)
15/5 Frukostmöte för blivande FK
v. 22 Elevens val för alla elever på skolan
8/6 Skolavslutning (em)
v 29-31 + 13 aug Sommarstängt på Hästens
16/ 8 FK start
20/8 Skolstart för åk 1-5

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