Ledningen informerar maj 2022
Härliga maj är här! Vi hade en väldigt trevlig eftermiddag med tivoli på gården på
Fritidshemmets dag. TACK alla härliga föräldrar för att ni kom och var med, fikade och
samlade in hela 5000 kronor till UNICEF. Hästens Föräldrar är fantastiska!

Bygget
Byggnationerna kring skolan fortsätter med samma intensitet som tidigare. Nu är det ett
fasligt buller på fotbollsplanen då de borrar upp för att kunna lägga grunden till nya
förskolan. Vi har nära kontakt med projektledare och byggledare, de brukar försöka bistå
våra önskemål. Sist fick vi duk på stängslen mot sand och damm samt en extra ingång till
fotbollsplanen utanför B. Vi försöker undvika att vara i bullret och förlägger de flesta raster
och utetillfällen på annan plats.

Fortnox
Många vårdnadshavare har önskat enklare sätt att betala fritidsfakturor och nu kan vi
erbjuda swishbetalning. På er faktura finns en QR-kod för betalning via swish. Vi fortsätter
undersöka autogiro men hoppas att detta alternativ ska förenkla betalningen för många.

Sommarlov
Nu står sommarlovet och gläntar på dörren. Solen skiner och barnen börjar längta efter
ledighet. Sommarfritids startar den 13 juni och information om det sker via veckobreven.
Veckorna 29, 30 och 31 samt den 15 augusti är skolan och fritids stängt.
Skolavslutningen sker i år på Farsta Gård kl. 15.30 - 16.30. Efter avslutningen blir det
picknick i gröngräset för de som önskar (familjerna tar med egen picknick). Det ska bli roligt
att ses igen.

Renovering
Under sommaren kommer lokalen Hörnan, där förskoleklassen går varje år, att
totalrenoveras. Lokalen är i ganska slitet skick och behöver verkligen en uppfräschning. På
listan står nya golv, nya tak (där det inte är nya), ny färg på väggarna, nytt kök samt pentry
utanför toaletterna, renovering av toaletter osv. Det kommer ta hela sommaren men till
hösten ser vi fram emot en inflyttning i väldigt fina lokaler. Det är roligt att få fint! Framöver
hoppas vi att vi kan fortsätta att renovera flera lokaler i skolan och har en långtidsplan för
det.

Organisation till hösten
Så här är tanken att organisationen kommer att se ut till hösten. Vi är glada att ha en full
förskoleklass igen men saknar några elever i vissa klasser.
Förskoleklassen (27 elever)
Tomas Björk, förskollärare
Caroline Padwick, lärare
Birgitta Mastvik, barnskötare
Sherin Soranos, barnskötare
Vakant barnskötare/fritidspedagog
Årskurs 1 (21 elever)
Maria Isacson Löb, lärare
Tobe Nylén, fritidspedagog
Jenny Pettersson, idrottslärare
Frida Trillcott, barnskötare
Camilla Gagnfors, barnskötare
Årskurs 2 (28 elever)
Karolina Gustafsson, lärare
Lina Goliats, lärare
Henke Hagren, fritidsledare
Tommie Tagenius, barnskötare
Nathalie Enqvist, barnskötare
Årskurs 3 (23 elever)
Johanna Clarin, lärare
Marie Johansson, barnskötare
Anna-Karin Larsson, bildlärare
Årskurs 4-5 (30 - 32 elever)
Johan Fröman, lärare
Lena Signer, lärare
Ove Mannert, fritidspedagog
Olivia Kolo Edvinsson är fortsatt föräldraledig.

Skolan startar igen den 18 augusti! Information om tid och plats kommer från klassläraren.

Vi önskar alla familjer en härlig sommar redan nu! Vid funderingar eller frågor så tveka inte
att höra av er.

Hälsningar Cicci, Johanna och Jenny

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

