Ledningen informerar september 2021
Vi välkomnar alla familjer till ett nytt läsår här på Hästens. Vi hoppas att sommaren varit
vilsam och att ni hunnit samla ny energi inför hösten och vintern. Här skulle vi vilja berätta
vilken bra skolstart vi har haft och vad mycket härligt vi har gjort så här i början. Tyvärr blev
skolstarten abrupt avbruten pga branden… Trots ett kortare avbrott har vi lyckats hålla
undervisningen igång, om än i andra lokaler än tänkt. Flexibilitet blir ett ledord både för
elever och personal under sådana här prövningar.
Branden
Nu håller lokal A på att saneras och renoveras från grunden. Vi hoppas och tror att de är
snabba så att vi snart kan flytta tillbaka till ordinarie lokaler. Avdelning B kommer saneras
och ev. målas under kommande veckor, hur snabbt det går beror på hur saneringsarbetet
fortskrider och hur snabbt det går att få bort sot och lukt från avdelning A. Avdelning C har vi
tillgång till redan nu och där huserar nu både årskurs 3 och årskurs 2. Vi har bestämt att de
yngre eleverna måste få en fast plats och därför flyttat årskurs 1 till Dejegatan 9 fram tills
deras klassrum är färdigrenoverat. Vi har fått tillgång till en lokal på Dejegatan 8, där årskurs
5 får sitt tillhåll. Den lokalen är lite sliten men vi är glada över att vi fick tag på en lokal så
nära resten av skolan. Årskurs 4 kommer arbeta mycket i ateljen i Sunne. De äldre har
lättare att flytta på sig men vi förstår att det kan kännas jobbigt för dem med. Alla på
mellanstadiet har fått var sin tygkasse som de fått dekorera med sina namn. Den blir deras
“låda” ett par veckor framöver, så att de blir mobila och kan byta rum lättare.
Tyvärr kommer stora delar av möbler och saker att kasseras också från avd. B (allt i A) och
vi kommer få köpa in nya saker. Bänkar, hyllor och stolar i all ära, men vi är mest ledsna
över att alla våra böcker från biblioteken kasserats. Det tar ett tag att bygga upp ett bibliotek.
Går ni förbi sådana där “gratis böcker hyllor” och hittar några guldkorn som ni tycker passar i
ett skolbibliotek - så ta för er och lämna gärna till oss!
Vi vill tacka alla familjer som hjälpt oss och gett oss stöd. Och berömma era fantastiska
flexibla barn som jobbar på och lär sig massor trots omständigheterna.
Bygget
När vi kom tillbaka till skolan efter sommarlovet hade Hästhagsskolan spärrats av och
bygget där påbörjats. Vi har upprättat kontakt med projektledaren för det bygget. Steg 1 har
startat med spränga bort berget bredvid idrottshallen och sedan bygga ut den. Eleverna har
lärt sig hur varning för sprängning låter och väntar sedan spänt på smällen med öronen mot
golvet. Vet ni hur det låter i golvet när det sprängs utanför? Testa vettja! Ingen elev verkar
orolig inför sprängningarna och de är snabbt övergående.

Under hösten kommer det alltså att gå tung byggtrafik från vändplanen vid Dejegatan och in
på arbetsområdet. Vid senare steg kommer byggtrafiken ledas om så den går från andra
sidan av området.
Sunneplansbygget fortskrider under ett år till. Torget och vägen på runt de husen beräknas
vara klara hösten 2022.

Lämning och Hämtning
Eftersom vi är inbyggda har skolan för tillfället inte något säkert lämning/hämtningsområde.
Därför måste vi be alla vårdnadshavare som brukar lämna vid vändplanen Dejegatan,
att följa med sina barn fram till ingången vid fotbollsplanen eller till fritids på
Dejegatan. Även vid hämtning känns det tryggast att man möter/hämtar sina barn vid
utgången från fotbollsplanen.
De elever som går själva till skolan behöver få hjälp att säkra sin väg. Att gå förbi Hörnan
och ner via Deje är inte bra nu när det är byggtrafik där. Bäst för de som går åt det hållet tror
vi är att gå via Längan, mellan de gula förskolorna och därifrån vidare till sina hem.
Projektledaren för Sunneplan och Kilsgatan avråder från skolväg förbi Kilsgatan under
vintern, då kommer arbetet där intensifieras. Kan ni hjälpa era barn som går själva att hitta
en säker väg som inte går förbi där?

Fritids och fritidsklubb
Vi har efter branden fått lägga om fritidsverksamheten. Som det ser ut just nu har eleverna i
årskurs 1-2 har sin fritidsverksamhet i Deje.
I årskurs 3 bedrivs fritidsverksamheten i Längan tillsammans med åk 4-5 i och kallas för
Fritidsklubben.
Morgonomsorg finns i Deje från 6.30-7.30 varje dag, frukost serveras mellan 7.00-7.20.
Gemensamt stängningsfritids i Deje från 16.30. Vi stänger som vanligt kl. 17.30.

Corona
Även om pandemin har lättat så måste vi fortsätta att anpassa oss efter restriktioner. Så här
fortsätter skolan att arbeta förebyggande med smittspridningen. Vi får se efter 29 september
vad vi kan ändra på. Vi tror dock att det nya är handtvätt, avstånd och hemmavistelse vid
sjukdomssymtom, så vi håller fast vid det.
● Klasserna hålls så mycket som möjligt åtskilda när vi vistas inomhus.
● Barnen tvättar händerna med tvål flera gånger varje dag.
● Vi håller mer undervisning och fritids ute.
● Vårdnadshavare lämnar och hämtar utomhus. Vistas endast inne i lokalerna vid
förbokade möten. En och en är vårdnadshavare välkomna in i hallarna.
● Elever och personal stannar hemma vid minsta symtom och återkommer tidigast när
alla symtom är borta. Om test visat negativt är barnen välkomna när de känner sig friska.
● Familjerna fortsätter att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer i samhället.

Här finns en länk som är bra om någon är osäker på om och när man ska stanna hemma
och testa sig.
Hur länge bör jag stanna hemma? — Folkhälsomyndigheten

Hemsida och Marknadsföring
Vi gör små förändringar i maklig takt. Under sommaren har vi byggt en ny hemsida som vi
hoppas ni kommer uppskatta. VI kommer uppdatera med fler bilder på barnen och vår
verksamhet under året. På hemsidan kommer det finnas all information som vi tror att ni
behöver och nytt är att ni har möjlighet att sjukanmäla er barn via hemsidan. I och med att
Hästens har bytt ägare har vi också försökt marknadsföra oss på olika sätt. De som känner
att de vill och har möjlighet får gärna gå in på google maps och ge oss nyare betyg och
kommentarer som stämmer med dagens verklighet
(https://goo.gl/maps/tZ5RAoTxsVpy1A6v5)

Organisation
Förskoleklassen
Tomas Björk, förskollärare
Birgitta Mastvik, barnskötare
Annelie Raitalammi, barnskötare
Linus Pellas, vik. barnskötare em
21 elever
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
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 november- 21. Vi hoppas att hon
kan återgå i tjänst efter det. Camilla Gagnfors har blivit sjukskriven från ht -21 och just nu vet
vi inte när hon kan återgå i tjänst.

Hälsningar Cicci och Jenny
ciccijonsson@friskolanhastens.se 0723- 59 73 10
jennypettersson@friskolanhastens.se

