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Ledningsbrev

Hej alla familjer!

Nu har det redan gått mer än halva terminen. Det är så roligt att få träffa alla elever och
vårdnadshavare igen. Vi håller alla tummar för att covid - 19 är förbi så att vi kan fortsätta att
ses. I oktober hade vi vår idrottsdag där vi fick börja lära känna våra nya elever i FK. Det är
så fint att se hur de äldre hjälper de yngre fram. Vi har också hunnit med en studiedag där
pedagogerna fick massor av matnyttig fortbildning, bland annat om estetiska lärprocesser.
Det har också varit IUP-samtal i alla klasser, denna gång mer fysiskt än digitalt. Nu ser vi
fram emot sista delen av terminen där vi ska hinna ha novelldag, vinterpyssel, fackeltåg och
mycket annat.

Novelldagen
Novelldagen är en tradition vi har sen några år tillbaka. Istället för nobeldag har vi novelldag
på Hästens. Terminen började med en värdegrundsvecka med tema demokrati och under
några veckor nu på hösten har eleverna jobbat med olika skrivprojekt, i år argumenterande
texter. Den 9 december blir en dag i festens tecken. Lite extra god mat och prisutdelning för
de elever som valt att vara med i tävlingen (åk 3, 4, 5) Vill någon klä sig extra fint denna dag
blir det som en riktigt fin novelldag!

Fackeltåget
Som avslutning på terminen har vi ett fackeltåg med hela skolan och alla vårdnadshavare.
Eleverna bjuder på skönsång och vi dansar runt granen allihop. Den 21/12 kl. 15.30 samlas
hela skolan, och alla släktingar som vill komma, på fotbollsplanen. Sedan går vi i
gemensamt fackeltåg i närområdet.

Personal vårterminen
Nu är vi nästan fulltaliga med ordinarie personal igen. Det är endast Olivia Edvinsson Kolo
som är föräldraledig just nu. Hon kommer tillbaka under början av vårterminen.

Bygget runt skolan

“Byggena runt oss kommer och går, det är bara Hästens som består”

Vi har just nu tre olika byggen runt skolan. Hästhagsskolan, Sunnebygget och
förskolebygget. Arbetsplatserna har tagit ganska mycket av fotbollsplanen för både själva
förskolehuset men också som uppställningslager. Vi har kontakt med alla tre projektledare
samt ansvarig på stadsdelen hur allt fortskrider. Vi behöver vårdnadshavares och elevers
hjälp om ni märker något som är farligt eller annat otryggt på skolvägen. Meddela oss så vi
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kan kontakta projektledarna. Byggarna är väldigt tillmötesgående och brukar ordna till saker
som vi påpekar.

Låsta dörrar!
Tillsammans med pedagogerna har vi beslutat att ytterdörrarna kommer vara låsta kl 6.30 -
7.00 samt kl 17.00 - 17.30 under den mörkaste perioden av året. Det kommer finnas en
ringklocka på dörren där den som lämnar/hämtar får ringa på och vänta på att pedagogerna
kommer och öppnar. Vi hoppas att ni har överseende om det tar lite längre tid att komma
in/ut än tidigare.

Julgåvor
Förra årets julkalender blev en succé. Vi lyckades samla in mycket pengar till UNICEF, WWF
och Barncancerfonden. Som ett led i vårt värdegrundsarbete låter vi alla elever på Hästens
lära sig att vi kan hjälpa andra, som har en mer utsatt situation än vi har just här och just nu.
Därför kommer vi köra på samma koncept i år. Vi låter alla barn välja den insamling som de
vill ge 20 kr till. När julkalendern är slut skänker Hästens det barnen gett till organisationerna
och dubblar summan. Friskolan Hästens har också startat en offentliga insamlingar i varje
organisation. Vårt stora önskemål är att föräldrar som vill ge julgåvor till pedagoger istället
lägger en slant på någon av insamlingarna.

Julgåvor

Skolvalsperiod
Redan nu planerar vi för antagning i förskoleklassen ht - 23. Vår skola lever mycket på vårt
goda rykte så sprid gärna ordet till folk i Farsta och tipsa om att vi har ett öppet hus för
intressenter den 16 januari kl. 17.30. Om ni vill hjälpa oss ännu mer så har vi gjort ett litet
informationsblad som ni kan få och sätta upp på yngre barns förskolor. Dessa finns att att
hämta i alla våra ingångar.
Vi vill också påminna vårdnadshavare i årskurs 5 att det är dags att börja fundera över vilken
skola ert barn ska börja i årskurs 6.

Kalendarium

Januari
9/1 Studiedag (fritids öppet)
10/1 (tisdag) - Skolstart
16/1 Öppet hus inför skolvalsperioden FK

Februari
15/2 Aktivitetscafé
v 9 Sportlov

Mars

https://docs.google.com/document/d/1p1n17gTvW7N21S5kyZNQTLA7RVUso1I0FdhLiBO0mOQ/edit?usp=sharing
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v. 10-11 IUP-samtal
15-17/3 Bjursås åk 3

April
6/4 Studiedag
v. 15 Påsklov

Maj
1/5 Röd dag, skola + fritids stängt
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

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 och Johanna

ciccijonsson@friskolanhastens.se
jennypettersson@friskolanhastens.se
johannaclarin@friskolanhastens.se
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