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Ledningen informerar
Höstterminen är snart slut och då har vi ett jullov som förhoppningsvis kan bjuda på snö, sol
och lite kyla. Vi behöver alla lite ledigt efter en bra och fartfylld hösttermin.
Vi vill också passa på att berätta att våra elever på Friskolan Hästens denna höst har fått så
mycket beröm för sitt trevliga uppförande och bemötande då de besökt kulturskolan,
bibliotek, museum, idrottsanläggningar och teatrar. Det blir man glad och stolt att höra.
Och innan terminen är slut så träffas vi alla tillsammans och avslutar höstterminen med ett
långt fackeltåg den 20/12 kl 15.30, då det bjuds på sång, glögg och pepparkakor.
Trygghet
Att alla elever ska uppleva trygghet och trivsel på skolan är ju en förutsättning till lärande. Vi
har under hösten haft trygghet som arbetstema då vi tillsammans med eleverna diskuterat,
samtalat, tittat på film, dramatiserat och haft olika övningar kring ämnet trygghet.
Klassråden och elevrådet har också tagit upp frågorna 1. Vad är trygghet 2. Upplever du
trygghet i skolan?
Svaren från eleverna visade att det kan kännas otryggt i omklädningsrummen på idrotten. Det
kan också kännas otryggt när man går hem ensam från skolan, och ibland även på rasterna.
Vi har har nu bestämt att det ska vara fler pedagoger i omklädningsrummen, vi ska förtydliga
för eleverna vilka som är rastvärdar och var de olika rastaktiviteterna finns. Vi uppmanar
eleverna att de berättar för er föräldrar om de upplever en otrygghet när de går hem från
skolan.
Hur vi arbetar med skolans trivsel och trygghet kan ni läsa i vår trygghetsplan som finns på
skolans hemsida www.friskolanhastens.se ( trygghet )
Frukt och Matsäck
Vi behöver hjälp från er alla familjer då ni skickar med frukt till skolan. Om ni anser att ert
barn behöver en frukt under dagen måste vi be er att skicka med endast EN (1) frukt.
Just nu finns alla varianter … vilket leder till alltför många onödiga konflikter.
Vi har beslutat att vi vid utflyktsdagar ska erbjuda ett val. Antingen får ni skicka med matsäck
hemifrån eller får ni anmäla till oss, i god tid, att ni vill att vi ordnar matsäck till ert barn.
Medarbetare
Vår medarbetare Karolina Gustavsson som arbetar i FK kommer vara föräldraledig efter nyår.
Vikarie för henne blir först Lupe Garcia som arbetar fram till vecka 8 då vår medarbetare
Maja Höglund kommer tillbaka från sin föräldraledighet. Maja är utbildad lärare och har
arbetat på Hästens i många år. Hon ersätter Karolina under vårterminen.

Framtiden för Friskolan Hästens
Skolan har i år varit verksam i 10 år. Vi har haft en hög kvalitet på både skola och fritids
vilket visat sig i elevernas resultat, olika enkätundersökningar och vid de inspektioner vi haft
under åren. Vi har också många familjer som står i vår kö för att få börja i vår skola.
Allt detta sammantaget är väldigt glädjande.
Dock har vi ett problem som vi diskuterar internt, och som vi även tagit upp med föräldrarådet
på skolan under hösten. Det handlar om årskurserna 4-5. Svårigheten är att vi inte, i tid, vet
säkert hur många elever som skall gå kvar på skolan efter årskurs 3.
Att driva skola för FK-3 med ett stabilt elevunderlag fungerar alldeles utmärkt, men det är i åk
4-5 som elevunderlaget är väldigt svårt att göra en säker bedömning av. Vissa år har vi fulla
klasser för att andra år gå med klasserna halvfulla.
Det fungerar inte på sikt och därför måste vi tillslut ta ett beslut om hur vi skall organisera
oss. Våra funderingar är således om vi inom några år eventuellt ska avveckla åk 4-5 och
endast ha en skola med FK-åk 3. Inga beslut är fattade om detta än men vi vill att ni är
medvetna om att detta diskuteras.
Nu önskar vi er en trevlig långhelg med ett gott nytt år.
Kalendarium
8 jan
Terminens första dag
7 feb
Vinteridrottsdag (ej åk 3)
13 feb
Föräldra-café åk 1-5
22 feb
Studiedag(skolan stängd, fritids har mycket begränsat öppethållande)
v. 9
Sportlov
13-15 mars. Bjursåsresa för åk 3
v. 16
31 maj
7 juni
11 juni

Påsklov
Lov
Lov
Skolavslutning

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

