2018-08-19

Ledningen informerar
Nu äntligen börjar det nya läsåret 18/19! Hoppas ni haft en skön sommar med sol och bad.
Vi på skolan har smygstartat med nya Förskoleklassen som hade sin första dag den 16/8, så nu
har vi nya och pigga elever uppe i Hörnan tillsammans med alla de “gamla” och pigga
eleverna som redan finns på skolan.
Ingen förändring vad gäller skolans medarbetare, förutom att Sherin Soranros återkommer
efter en längre föräldraledighet. Hon kommer framförallt jobba med Förskoleklassen, men
som det är på Hästens, så träffar ni på alla medarbetare i något sammanhang (på fritids eller
på loven etc.).
Vad gäller oss i ledningen (Maggan och Per), så drar vi ner på tempot något (med ålderns
rätt). Vi kommer att jobba tre dagar i veckan fr.o.m. 1 sept, (tis-tor).
När vi inte är på plats så är Cicci Jonsson ställföreträdande rektor och som tidigare är Tobe
Nylén fritidshemsansvarig.
Nu hoppas vi på ett fint läsår.
Här nedan finner ni lite mer information som är bra att känna till.
Åk Fk-2
Fk är som vanligt i Hörnan. Lärare Karolina Gustafsson.
Åk 1 kommer ha sitt klassrum i Längan avd A. Lärare för klassen blir Johanna Clarin (som
lämnat sin gamla åk 3 ).
Åk 2 fortsätter med sin lärare Johan Fröman i avd B.
Fritidsverksamheten i Längan för åk F-2 leds i höst av följande pedagoger: Nathalie Enqvist,
Ove Mannert, Rebecka Lingmert, Emelie Andersson, Tommie Tagenius, Henke Hagren,
Sören Abrahamsson, Sherin Soranros, Tomas Björk 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.
Startvecka med värdegrundstema Demokrati ( åk 1-5 )
Den 20/8 mellan 08.00-08.30 börjar alla klasser med lite mingel i klassrummen och kl 08.30
är det upprop för samtliga elever.
Så här i valtider har vi valt Demokrati som tema den första veckan. Det blir alltså inga vanliga
lektioner utan det blir massor av lekar, gruppövningar, diskussioner,, filmvisning mm. På

torsdag jobbar klasserna i mixade grupper i sina sk kompisgrupper och hela fredagen är vi i
Farstanäset där spännande saker kommer hända.
GDPR
Om dataskyddsförordningen för dig som vårdnadshavare. Dataskyddsförordningen är en ny
lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den tidigare
gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares
integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. På vår hemsida
(Friskolan Hästens/Ledningen informerar) kan du läsa mer om vad Fritidshemmet Hästens
AB (Friskolan Hästens) gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.
Öppning och Stängning på Hästens
Morgonfritids har öppet mellan kl 6.30-7.30 i Längan (avd C) och stängningsfritids har öppet
mellan kl 16.30-17.30 i Längan (avd B)
Vår grundprincip är att det är öppet på de avdelningar där Hästens flaggan är uppe.
Kalendarium
16/ 8 FK start
20/8 Skolstart för åk 1-5
22/8 Skolfotografering
5/9 Kickoff Fk
12/9 Föräldracafé åk 4-5
18/9 Föräldracafé åk 2 och åk 3.
19/9 Föräldracafé åk 1
4/10 Idrottsdag
10/10 Föräldracafé Fk
v 44 Höstlov
5/11 Studiedag för alla pedagoger (mycket begränsat öppethållande)
20/12 Fackeltåg för familjerna
21/12 Terminens sista dag
8/1-2019 Vårterminens första dag

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

Per Wiman

Cicci Jonsson

rektor@friskolanhastens.se

wiman@friskolanhastens.se ciccijonsson@friskolanhastens.se

