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Hej alla familjer!

Terminen rullar på i rasande fart och vi njuter av ljusare dagar. Eleverna har kommit in i
rutiner och som rektor gläds en över arbetsron som råder i varje klassrum. Överallt finns det
elever som läser och skriver, som diskuterar och resonerar. Jag är stolt över varje elev och
varje pedagog som arbetar här på Hästens och gör ett fantastiskt jobb. Pandemin känns
avlägsen men nu är det “vanlig” influensa och vår kära gamla kräksjuka som sprids i
“vabruari”. Tänk på att det är viktigt att hålla barnen hemma vid sjukdom, annars går det
bara runt och ingen slipper vara sjuk.

Aktivitetscafé/F-café 15/2
Traditioner som legat i träda under pandemin blir nu framplockade. I februari bjuder vi in alla
familjer på vårt uppskattade aktivitetscafé. Eleverna kommer att visa sina familjer runt i
lokalerna, alla lokaler är öppna för visning denna eftermiddag. Det kommer finnas gofika att
handla, där alla pengar går till Rädda barnen. En tipspromenad runt om skolan med kluriga
frågor om skolämnen och annat allmänt. Fint pris till vinnaren!

Elevhälsa
Det har skett några förändringar i vårt elevhälsoteam. Kurator Birgitta Tholander är tillbaka
här på Hästens. Det tycker vi är roligt, ni når henne genom att mejla
kurator@friskolanhastens.se.
Vår nuvarande skolsköterska Pernilla Karlsson jobbar här hela onsdagar och halva
torsdagar. Ni når henne via elevhalsa@friskolanhastens.se eller 072 - 393 99 55. Hon svarar
när hon är här hos oss.
Specialpedagog är fortsatt Karin Alexandersson som ni kan nå på
speciallarare@friskolanhastens.se.

Bjursås (informationsmöte kl. 16.00 den 15/2)
Vecka 11 åker årskurs 3 till Bjursås i tre dagar, där bjuds på slalomskola, matlagning och
övernattning. Uppladdningen har börjat, vem ska jag bo med, vad gör jag om jag inte kan
sova, kommer jag klara att sova utan mina föräldrar? Svar: Det kommer att gå bra! Vi ser
fram emot en rolig och lärorik resa!

Fritidshemmets dag 9/5
I år kommer vi fira fritidshemmens dag med en fritidseftermiddag med tivolistånd, gott mellis
och roliga lekar. I år är det endast eleverna (och pedagoger) som får fira, vi vill spara
vårdnadshavarnas tid till vårshow och skolavslutning. Är det någon vårdnadshavare som
ändå vill komma är ni självfallet mycket välkommen.

Vårshow
Planeringen kring vårshowen är i full gång. Scener inspekteras, tema tas fram och snart
kommer eleverna börja träna och göra rekvisita. Vi hoppas att vi kan boka scen till 17 maj
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men återkommer med exakt datum och tid längre fram. Då hoppas vi att alla familjer kan
komma och vara publik.

Lokala händelser
Som ni vet är det en våldsspiral kring de olika gängen som finns i stan och tyvärr var det en
port på baksidan av Längan som drabbades av en sprängning under julledigheten. I och
med det väcktes det frågor om hur vi jobbar med säkerhet på Hästens så vi berättar lite
översiktligt här.

Vi övar på brandutrymning en gång per läsår och vi har utbildning för personalen i Hjärt- och
lungräddning vart annat år, där ingår även hur man ska agera vid drunkningstillbud och/eller
stor blödning.

Vi började utöka vårt säkerhetsarbete redan för 4-5 år sedan genom att gå utbildningar kring
hur man ska agera vid Pågående Dödligt Våld (PDV). All personal vet sina befogenheter och
hur de ska agera vid in/utlåsning, flykt men även vilka utrymmen i skolan som är bra att
gömma/låsa in sig i. Detta är inget vi tränar eller pratar om med eleverna. På senare tid har
det också uppmärksammats mer om hur skolor ska och kan förbereda sig på hot utifrån. Vi i
personalen också tittat på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) film

, för att väcka tankar och diskussioner om hur man kan minskaFly – sök skydd – larma
konsekvenserna av ett eventuellt attentat.

Vi hoppas att vi aldrig behöver använda våra kunskaper och att samhället blir lugnare och
trevligare så snabbt som möjligt.

Besök gärna vår hemsida för ännu mer information http://www.friskolanhastens.se/ och kom
ihåg att titta på instagram vad klasserna roar sig med på dagarna.

Hör som vanligt av er om ni har funderingar!

Cicci, Jenny & Johanna

ceciliajonsson@friskolanhastens.se 0723 - 597310
jennypettersson@friskolanhastens.se
johannaclarin@friskolanhastens.se

Kalendarium

Februari
15/2 Aktivitetscafé
v. 7 Badminton i Skogås på idrottslektionerna
v 9 Sportlov

Mars
v. 10 och v. 11 - IUP
15/3 - 17/3 Bjursås
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April
6/4 Studiedag
Påsklov v. 15

Maj
1/5 Röd dag, skola + fritids stängt
9/5 Fritidshemmens dag
17/5 ev. Show
18/5 Röd dag, skola + fritids stängt
19/5 Lovdag, fritids öppet

Juni
5/6 Lovdag, fritids öppet
6/6 Röd dag, skola + fritids stängt

12/5 Klassens dag
13/6 Skolavslutning

Juli - Augusti
Skolan stängd v. 29, v. 30 och v. 31

21/8 Terminsstart ht - 23


