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Nu börjar terminen lida mot sitt slut och förhoppningsvis även Coronan. Vi hoppas och tror
att vi kan återgå till mer normal verksamhet efter sommaren. Trots corona har vi ändå kunnat
genomföra några aktiviteter nu i slutet av terminen. Åk 1 och 2 fick en tur till Skansen med
visning av svenska vilda djur. Treorna kom iväg till Barnens Ö på en försenad resa och inte
får vi glömma vår roliga utklädningsdag och superfredag som blev väldigt lyckad. Vi ser nu
fram emot avslutningen som kommer bli en “tivolidag”.

Bygget
Det stora bygget på Sunneplan tuffar vidare. För tillfället märker inte skolan av det så mycket
mer än att vi ser och hör lite maskiner ibland. Vi har kontinuerlig kontakt med byggledaren
och kan få snabb återkoppling om det uppstår bekymmer. Märker ni att skolvägen känns
otrygg p g a byggen så hitta gärna en alternativ väg som är trygg. Vi har dialog med
byggledarna om skolvägen. Övergångsstället vid hårfrisören vid Sunneplan är allt som oftast
väldigt svårt att ta sig över eller avstängt. I dialog med byggledaren har vi kommit överens
om att de försöker lägga ut farthinder för att få ner farten på bilar. Föräldrar och barn ber vi
att ta en annan väg om möjligt, det finns ett provisoriskt övergångsställe 50 m längre ner, då
kommer man in på trottoar vid baksidan Kristinehamnsgatan 38. Eftersom det är öppet runt
huset där blir det inte någon större omväg att tala om. Den vägen känns säkrare,
övergångsstället syns för trafik och det finns trottoar att gå på.
Framöver kommer det att börja byggas på fotbollsplanen (enligt plan dec. -21). Då kommer
vi hitta alternativa platser för raster om det behövs. Vi har nära till flera parker.

Årskurs 4 och 5
Som de flesta förhoppningsvis har hört har vi beslutat att fortsätta att ha våra fyror och
femmor kvar även i framtiden. Efter nya beslutet känns det väldigt roligt! Det har kommit så
många positiva kommentarer och glada tillrop över vårt beslut att vi är helt överväldigade.
Det är väldigt roligt att följa barnen som börjar här när de är små sexåringar till de är stora
12-åringar. Inte får vi heller glömma att det är trevligt att ha kvar alla föräldrar lite längre, en
del av er “går” ju här 10 - 12 år. För att stärka 4-5 ornas sociala utveckling kommer vi
organisera så att en fritidspedagog jobbar ännu mer aktivt med klasserna. Mellanåldern är
en spännande tid då mycket händer både i kropp och knopp!



Marknadsföring
I och med att Hästens har bytt ägare har vi också försökt marknadsföra oss på olika sätt.
När vi började uppdatera vår sida på google maps insåg vi att vi både hade fel uppgifter och
väldigt få (och dåliga) recensioner där. De som känner att de vill och har möjlighet får gärna
gå in på oss och ge oss nyare kommentarer som stämmer med dagens verklighet.

Organisation till hösten
Så här är tanken att organisationen kommer att se ut till hösten.

Förskoleklassen
Tomas Björk, förskollärare
Birgitta Mastvik, barnskötare
Annelie Raitalammi, barnskötare

21 elever som vi vet nu (har nu plats för 25-26 st egentligen).

Årskurs 1
Karolina Gustafsson, lärare
Lina Goliats, lärare
Marie Johansson, barnskötare
Nathalie Enqvist, barnskötare

Årskurs 2
Karin Wikström Edrén, lärare
Henke Hagren, fritidsledare
Frida Trillcott, barnskötare
Camilla Gagnfors, barnskötare

Årskurs 3
Maria Isacson Löb, lärare
Tobe Nylén, fritidspedagog
Jenny Pettersson, idrottslärare

Årskurs 4-5
Johan Fröman, lärare
Lena Signer, lärare
Tommie Tagenius, barnskötare
Ove Mannert, fritidspedagog

Föräldralediga pedagoger är: Johanna Clarin (åter vt-22), Sherin Soranos (åter ht-22) och
Olivia Kolo. Caroline Padwick är fortsatt sjukskriven t.o.m oktober - 21. Vi hoppas att hon
kan återgå i tjänst efter det.

Sommarlov
Sommaren står för dörren och avslutningen blir precis som förra året lite annorlunda mot
tidigare år. Fortfarande hindrar coronan oss från att träffa alla föräldrar så som vi vill men vi



försöker göra det bästa av situationen. Avslutning tillsammans på Farsta Gård får alltså
vänta lite till. Dessutom kan vi inte åka i väg på klassens dag som vi brukar eftersom det
mesta är stängt och vi inte bör åka kommunalt. Därför har vi istället planerat för en riktigt
rolig dag för hela skolan här på fotbollsplanen. Vi kommer ha en “tivolidag” med olika
aktiviteter som både klasserna håller i själva och aktiviteter som pedagogerna planerar. Vi
kommer bygga en scen så att klasserna kan uppträda för varandra. Vi kommer ha många
olika aktiviteter, t ex lotteri, bilbana, kasta prick. Så istället för att gå finklädda och vänta på
att det ska bli eftermiddag så hoppas vi att barnen kommer i kläder som får bli smutsiga och
har en jätterolig sista dag inför sommaren. Självfallet kommer vi fota och filma och lägga upp
så mycket som vi kan på instagram.

Sommarlovsfritids kör igång den 14 juni och ni får mer information om detta i veckobreven.

V. 29, 30 och 31 är skolan stängd. I år är också dags för Hästens-konferens och önskan är
att all personal kan följa med den 11 - 13 augusti. Då är skola/fritids stängt men vid behov av
omsorg sätter vi in vikarier. Anmälan om behov av omsorg dessa dagar ska redan ha skett
via sommarlovsanmälan (ingen har anmält sig).

Skolstart är 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 och Jenny

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