
Ledningen informerar september 2022

Välkomna alla familjer till ett nytt läsår här på Hästens! Vi hoppas ni har fått njuta av
sommaren och att ni fyllt på med d-vitamin inför hösten och vintern. I år har vi fått den
skolstart vi önskar! Ingen covid (än så länge, peppar peppar) och inga hemska bränder. Vi
har genomfört vår värdegrundsvecka i ett fantastiskt soligt väder. Temat är demokrati och
eleverna kan redan jättemycket om politik och demokrati. I Farstanäset samarbetade
eleverna väldigt bra när de tillsammans, i sina blandade kompisgrupper (länder), gick runt
mellan olika historiska demokratikämpar som hade uppgifter till dem. Bla var Gandhi och
Marsha P Johnson där.

Byggnationer kring skolan
Det som fortfarande fortgår är tyvärr alla byggen och markarbeten runt omkring oss. Vi
trodde att Sunneplan skulle vara klart när vi började i augusti, men icke. De håller på och
lägger gatsten i väldigt fina formationer. Byggen tar den tid den tar har vi förstått och tyvärr
medför det en del buller. Vi går så ofta det finns möjlighet till en park eller till lekplatsen på
baksidan för att komma undan det värsta ljudet.

Fortsätt att säkra era barns skolvägar kring byggena. Följ med och titta var det är säkert att
gå, följ dem till fotbollsplanens ingång om ni lämnar vid vändplanen på Dejegatan.

Fritids och fritidsklubb
I år kommer vi pröva en ny variant av fritids för att försöka få bättre samverkan mellan
åldersgrupperna. Vi har nu all fritidsverksamhet i Längan. De elever i åk 4 och 5 som har
fritidsklubb går till Längan (avd. B) och äter sitt mellanmål. Snart kommer det bli kurser där
alla kommer kunna välja att specialisera sig inom olika områden, även detta är en anledning
till samverkan mellan årskurser då det ger eleverna möjlighet att välja mellan flera olika
kurser. Alla elever har även fritids på sin hemvist någon dag i veckan. Ni får information om
just ert barns klass via veckobreven. Det är viktigt att ni hör av er om ni inte får våra
veckobrev. Förskoleklassen stannar i Hörnan och har fritids under höstterminen men
kommer ner till Längan vid 16.30 för stängningsfritids.

Morgonomsorg finns i ingång C från 6.30-7.30 varje dag, frukost serveras mellan 7.00-7.20.
Gemensamt stängningsfritids i Längan B från 16.30. Vi stänger som vanligt kl. 17.30.

Corona
Förhoppningen var att vi inte behövde fundera över covid igen. Folkhälsomyndigheten
förväntar sig tyvärr en ökning, när jobb och skola börjar, med topp i slutet av september. Det



är viktigt att fortsatt stanna hemma vid sjukdom. Vi fortsätter med handtvätt flera gånger
dagligen och uppmuntran att nysa och hosta i armvecket.

Organisation

Förskoleklassen 26 elever
Tomas Björk, förskollärare
Birgitta Mastvik, barnskötare
Sherin Soranos, barnskötare
Caroline Padwick, lärare
Mays Al-Shomary, lärare

Årskurs 1
Feda Almurnakh, lärare
Tobe Nylen, fritidspedagog
Frida Trillcott, barnskötare
Jenny Pettersson, idrottslärare/bitr. rektor
Camilla Gagnfors, barnskötare

Årskurs 2
Karolina Gustafsson, lärare
Lina Goliats, lärare
Tommie Tagenius, barnskötare
Nathalie Enqvist, barnskötare
Henke Hagren, fritidsledare

Årskurs 3
Johanna Clarin, lärare/bitr. rektor
Sari Björkkvist, fritidspedagog/bild- och slöjdlärare
Marie Johansson, barnskötare

Årskurs 4-5
Johan Fröman, lärare
Lena Signer, lärare
Ove Mannert, fritidspedagog

Föräldralediga pedagoger är: Olivia Kolo

Hör av er om det är något ni undrar över.
Hälsningar Cicci, Jenny och Johanna

ciccijonsson@friskolanhastens.se 0723- 59 73 10
jennypettersson@friskolanhastens.se
johannaclarin@friskolanhastens.se
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