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Ledningen informerar

10 dec-14

Hej alla föräldrar och gott slut på det gamla året!
Tänk vad en termin går fort, men oj vad mycket alla elever hunnit med att uppleva och lära!
Hoppas att ni följer klassens blogg där ni har en möjlighet att få en inblick av ert barns
lärande. Som exempel har vårt projekt ”En läsande klass” satt fart på läsningen. Det har
inneburit att skolan har inhandlat många nya spännande böcker och at biblioteket har fått
många besökare från Hästens. Nu har alla elever i åk 1-5 blivit så inspirerande att de har
skrivit egna noveller som har utmynnat i ”Friskolan Hästens Novellsamling 2014” som ges ut
på Novelldagen, idag 10 december! Den första, men inte den sista!
Arbetsro och Trygghet
Skolans arbete att förbättra områdena arbetsro och trygghet fortsätter och har gett
resultat.
På elevrådets senaste träff berättade alla klasser att de tyckte att arbetsron hade
förbättras under lektionerna och matron vid matsituationen. Ni vet väl att vi har infört
”4 tysta” (minuter)vid lunchen då alla har satt sig och fått sin mat?
Skolstarten med Egen läsning fungerar utmärkt och uppskattas av alla.
Alla klasser har också arbetat med olika trygghets -drama- och värderingsövningar, som
en del av förbättringsarbetet för ökad trygghet. Under elevernas raster har vi ökat antal
pedagoger som har lek-och rastansvar. Nu fortsätter vi arbetet med att presentera för
eleverna tydliga konsekvenser då elev bryter mot skolans ordningsregler. Vi har arbetat
fram en ”konsekvenstrappa” som vi presenterat och diskuterat med elevråd och
föräldraråd. Vi kommer inom kort presentera den för alla elever och föräldrar.
Personal
Information om personalsituationen på Hästens fr.o.m. terminsstart jan-2015.
Åk 3: Frida återupptar sina studier för att bli klar lärare. Hon kommer att vara tjänstledig från
oss i 1,5 år. Ersättare för henne blir Olivia Kolo. Tyvärr kan hon inte komma loss från sitt
nuvarande jobb förrän till Sportlovet. Under tiden vi väntar på Olivia så vikarierar Rebecca
(och Sören) i åk 3. (Rebecca kommer att jobba må-to och Sören fr.)
Åk 4-5: Lisette är tillbaka efter föräldraledighet, som ni redan känner till och Rebecca skall
som sagt vikariera två månader i åk 3. Dessutom kommer Birgitta att jobba med
fritidsklubben och visst stöd i åk 4-5. Birgitta har vikarierat som Bild och slöjdlärare för Lina
Rosengren, som varit föräldraledig det senaste året och Lina kommer tillbaka 7 januari och
har återigen ansvaret för Bild och Slöjd på skolan.
Förskoleklass: Sherin sjukskriven fram tills hon blir föräldraledig och i hennes ställe
fortsätter Marina att vikariera.
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Så här ser Arbetslagen ut på vårterminen:
Fk: Manuela, Lotta, Ann-Katrin och Marina
Åk 1: Tomas, Karolina och Johan
Åk 2: Carro, Angelica, Ove
Åk 3: Johanna, Terez, Lena och Olivia (Rebecca/Sören)
Åk 4-5: Cicci, Elisabeth, Lisette och Birgitta
Övriga: Tobe Fritids, Jenny Idrott, Lina Bild-Slöjd, Tommie Vaktm/kök
Lokaler
Som ni vet så har vi under en längre tid haft bekymmer med Gröna Huset när det gäller
hyresförhållande, underhållsansvar mm.
Vi är nu glada att ha kommit överens med Utbildningsförvaltningen, SISAB, Farsta stadsdel
och Familjebostäder om ett byte av lokaler. Vi kommer att från ht-15 att lämna
andrahandskontraktet med Gröna Huset för att istället få förstahandskontrakt på
Familjebostäders lokal på Dejegatan 9, (mittemot kortsidan av fotbollsplanen). Hur vi
kommer organisera skolan framöver informerar vi er om så fort det blir klart.
Som vanligt vill vi att ni kontaktar oss om ni har frågor eller funderingar
Med vänlig hälsning

Margaretha Haag
rektor@friskolanhastens.se

Per Wiman
wiman@friskolanhastens.se

