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Ledningsbrev
Hej alla familjer!
Vilken termin! Phu! Vi tycker nog att vi nu har haft vår beskärda del av motgångar i och med
branden och den efterföljande lokalbristen. Men det har också visat oss styrkan i vår
personalgrupp, att alla elever är fantastiska och att vi har en härlig och hjälpsam föräldragrupp
som ställer upp i vått och torrt. Stort tack för allt ni gjort denna termin och för att ni är så flexibla.
Trots att eleverna har fått gå i provisoriska lokaler, flytta runt och inte ha en fast plats har de
hunnit lära sig massor. Nu är det slutspurten kvar innan en välförtjänt vila.

Novelldagen
Novelldagen är en tradition vi har sen några år tillbaka. Vår egen lilla nobeldag där eleverna
har jobbat med olika skrivprojekt, i år dikter. Den 10 december blir en dag i festens tecken.
Fin mat som eleverna har röstat fram, prisutdelning för dikter i åk 3, 4 och 5 och vill någon
klä sig extra fint denna dag blir vi glada. Novellfest!

Fackeltåget
Förra året var vi tvungna att ställa in fackeltåget, vår höstterminsavslutning. I år kommer vi
anordna ett lite mindre tåg och hålla oss utanför skolan. Vi vill fortfarande inte bidra till att
mängder av människor blandas, så därför kommer vårdnadshavarna få samlas på/runt
fotbollsplanen och titta på eleverna som går fackeltåg till fotbollsplanen och där uppträder för
er. Då kan vi hålla avstånd och känna oss trygga med att följa det som folkhälsomyndigheten
rekommenderar. Självfallet kommer barnen inte bära levande facklor, men de som vill kan ha
ett batteridrivet ljus eller lykta i handen. Fackeltåget går av stapeln tisdagen den 21
december kl. 15.00 och sedan tar vi jullov.

Covid
Vi ber alla familjer att fortsatt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer angående
covid. Eftersom det ibland är snabba bud i förändringarna i rekommendationer ber vi
familjerna vara uppmärksamma på vad som gäller för dagen. Nu gäller följande:
●
●
●

Alla stannar hemma vid symtom och testar sig för covid, vaccinerad som
ovaccinerad.
Vid konstaterad covid hamnar hela familjen i karantän i en vecka.
Vid konstaterad covid inom skolan testas alla elever samt personal i den gruppen via
ett gurgeltest som skolan tillhandahåller.

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december —
Folkhälsomyndigheten
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Personal vårterminen
Johanna Clarin kommer tillbaka i januari och kommer ta över som klasslärare i åk 2. Hon
kommer presentera sig närmare för föräldrar via brev och vara en del i klassen på torsdagar
fram till jul. Karin Wikström Edrén avslutar sitt vikariat i december. Caroline Padwick är på
väg tillbaka och vi har en förhoppning om att hon kan börja lite smått i början av nästa
termin. Hon kommer att arbeta i förskoleklassen. Camilla Gagnfors är fortsatt sjukskriven
och vi hoppas att hennes behandling blir lyckad och klar under nästa termin. Olivia
Edvinsson Kolo har precis i dagarna fått en liten Enya och är föräldraledig hela nästa termin.
Sherin Soranos är fortsatt föräldraledig nästa termin. Linus Pellas vikariat avslutas i
december.

Bygget på och runt skolan
Sprängningarna vid Hästhagsskolan har slutat och nu får vi följa bygge av hus. Säg gärna till
om ni ser att grinden inte är stängd utanför Deje och kom ihåg att säkra skolvägen för era
barn förbi där.
Sunnebygget börjar se ut som om det är ganska klart och vi ser fram emot hur fint torget där
kommer bli i vår. Tror ni att de hinner öppna ett glasställe?
Återuppbyggnaden av lokal A är inne på slutspurten och beräknas vara klart 31 december.
Vi kommer försöka att flytta in där i början av januari och förhoppningen är att skolstarten
den 11 januari kan bli i ordinarie lokaler. Är det någon förälder som är hemma och har tråkigt
den 4 och 5 januari får ni gärna komma förbi och hjälpa till med att skruva möbler och
möblera lokalen.
Säg den lycka som varar för evigt?! Familjebostäder har nu fått krav på sig att sänka
bullernivån (vilket såklart är bra) från det nya ventilationsaggregatet som står i biblioteket…
Det innebär att de måste in och bygga om en vägg i fritidsrummet i B (det är inte bra). Vi
kommer alltså få lite extra bökigt runt fritidsrummet men som det ser ut i dagsläget kan vi
använda rummet. Vi återkommer ifall vi behöver ändra stängningsavdelning under en period.

Julgåvor
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. Nu vill vi gärna involvera
er föräldrar i detta arbete. Därför har vi startat en insamling (under december månad) i
Hästens namn för samma organisationer som barnen får välja på i sin julkalender. Vårt stora
önskemål är att föräldrar som vill ge julgåvor till pedagoger istället lägger en slant på någon
av insamlingarna. Här kommer vi också att lägga in barnens insamling, som skolan står för.
Julgåvor
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Kalendarium
10/12 - Skolan firar novelldagen
21/12 - Terminsavslutning med fackeltåg kl. 15, på fotbollsplanen.
11/1 - Vårterminen startar
31/1 - Vinteridrottsdag för åk FK,1, 2, 4, 5
I februari - Föräldramöten
v. 9 - Sportlov
v. 11 - Bjursås för åk 3
I april - IUP-samtal genomförs
8/4 - Studiedag
v. 15 - Påsklov
I maj - Show om covid tillåter det
10/6 - Sommaravslutning

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 och Jenny
ciccijonsson@friskolanhastens.se
jennypettersson@friskolanhastens.se

