Ledningen informerar 2021-02-01
Ny termin och nya förhoppningar
Nu är en ny termin igång och ljuset börjar sakta återvända utanför fönstret. Vi hoppas att det
snart ljusnar kring pandemin så att vi kan återgå till vår ordinarie verksamhet. Tyvärr räknar
vi med att vi, i olika grad, kommer behöva ha fortsatta restriktioner hela denna termin. Vi har
(tack och lov) klarat oss väldigt bra här på Hästens och inte många har varit sjuka i covid.
Det betyder dessvärre också att de flesta pedagoger är oskyddade mot viruset ännu ett tag.
Vi hoppas på minskad smittspridning samt vaccin men fram tills dess fortsätter vår strävan
av att minska smittspridningen….

Personalstat
Johanna Clarin är fortsatt föräldraledig den här terminen. Hon har fått en liten dotter som
hon behöver ta hand om.Tobe Nylén är färdigopererad i båda knäna och nu är han tillbaka
på halvtid lite tidigare än beräknat, från och med den 1 februari. Sherin Soranos har gått på
föräldraledighet. Frida Trillcott som har varit timvikarie kommer fortsätta att arbeta hela
terminen i FK. Christina Gustafsson har avslutat sitt vikariat och börjat på annat jobb.

Inställda aktiviteter osv
Corona har verkligen ställt till det för oss och ibland känns det som om vi har fått ställa in allt
roligt under jättelång tid. Ingen simning, inga musei- eller studiebesök, inga blandade
grupper, ingen show, ingen avslutning och nästan ingen föräldrakontakt. Fortsatt kommer vi
ha utomhusidrott för FK och åk 1 då Friskis&Svettis pga pandemilagen inte får ta in så
många i lokalerna att alla elever kan ha idrott samtidigt. Vi kommer att genomföra
föräldraråd digitalt så att vi får till dessa möten. Prata gärna med era representanter om ni
vill ta upp något. Beroende på hur smittspridningen ter sig kommer IUP-samtalen ske digitalt
eller fysiskt.

Bjursås
Tyvärr har pandemin ställt till det för vår lägerskola i Bjursås. Vi kommer inte kunna
genomföra den detta år då vi inte vill riskera smittspridning. Istället har vi bokat en lägerskola
på Barnens Ö fram emot terminsavslutningen. Då hoppas vi att pandemin har lugnat sig och
att vi kan åka iväg med klassen.

Matleverantör
Vi har börjat få mat levererat från Matomsorg. Hittills har vi mest hört positiv kritik om maten.
Den är god och känns bättre än tidigare. Vi får utvärdera maten mer lite längre fram när vi
provat längre tid.

Elevinflytande
Vi har arbetat mycket med elevinflytande under terminen som varit och kommer att fortsätta
även den här terminen. Eleverna har fått diskutera vad inflytande betyder och vad de själva
kan tänkas ha inflytande över i skolarbetet. Skollagen och läroplanerna säger ju vad alla ska
lära sig i skolan men vi jobbar med inflytande om hur eleverna lär sig bäst. Det kan de vara
med och bestämma. Vi hoppas att eleverna och ni som vårdnadshavare har märkt av detta
arbete och tycker att de/ni har mer att säga till om.

Skolvalsperiod
Den 15 januari började skolvalsperioden i Stockholms Stad. Vi har gjort en digital
presentation och delat med de som står i vår kö. VI har också presentationen på hemsidan.
Vi hoppas vi når ut till många familjer trots att vi inte kan ha ett fysiskt informationsmöte. Ni
som har elever i årskurs 5 måste aktivt välja skola inför årskurs 6. Ni som har barn i årskurs
3 och vill börja annan skola till hösten behöver också välja skola under perioden. Informera
gärna ledningen om ni avser att gå kvar på Hästens eller byta skola för att underlätta vår
tjänstefördelning.

Hör som vanligt av er om ni funderar över något.
Hälsningar Cicci och Jenny
ciccijonsson@friskolanhastens.se 0723-59 73 10
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