Hästens ledning informerär

23 juni -14

Hej alla föräldrar och ett stort tack för det gångna läsåret och för att ni alla kom på vår grönskande
skolavslutning vid Farsta Gård. Så härligt att se alla fina barn sjunga och dansa in sommaren för alla
föräldrar, syskon och släktningar.
Ett speciellt Tack till er föräldrar som hade möjlighet att medverka på vår stora ”flyttkväll” då vi
förberedde för den nya organisationen inför nästa läsår.
Konferensen den 13 juni
Alla vi medarbetare var på en mycket givande och trevlig konferensdag på Djurönäset på Värmdö.
Vi arbetade främst med utvärdering av läsårets verksamhet för att hitta de områden vi kan utveckla
och förbättra. Vi analyserade bl.a. alla enkätsvar som ni föräldrar och eleverna svarat på. På
föräldracaféet i september kommer vi diskutera dem tillsammans med er för att ni ska få möjlighet att
vara med och påverka skolans utvecklingsarbete.
Lokalorganisation lå 14/15
Som vi tidigare meddelat kommer lokalorganisationen se ut så här:
Gröna Huset: Åk 3-5
Längan: FK, åk 1-2 samt kontor och skolhälsa
Sunne: Ateljé, bibliotek samt personalutrymmen.
Hörnan: Extra fritidslokal
Skriftliga omdömen

Då en ändring skedde i skollagen ht-13 som innebar att skolan endast behöver skriva ett skriftligt
omdöme per läsår påverka det våra rutiner för när under läsåret vi ska bjuda in till utvecklingssamtal
och när det skriftliga omdömet ska skrivas. För att inte göra alltför stora förändringar har vi beslutat att
skicka ut det skriftliga omdömet (via mail) som vanligt i juni. Det som är förändrat är att vi avvaktar
med att skriva in förslag på nya IUP-mål då utvecklingssamtalet kommer att ske först i oktober och
mycket kan hända i elevens utveckling tills dess. Jag tror ni alla redan fått ert barns omdöme
hemskickat via mail. Komihåg att ett skriftligt omdöme inte är ett betyg utan en lägesbeskrivning hur
långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen.
Skolinspektionen
Vi vill även passa på att informera att Friskolan & Fritidshemmet Hästens nu är helt godkända av
skolinspektionen! Vi fick ju ett påpekande som vi skulle åtgärda som berörde vår elevhälsa där vi nu
har ett utökat samarbete med kurator och psykolog.
Som vanligt vill vi att ni kontaktar oss om ni har frågor eller funderingar.
Vi ses i augusti men innan dess kommer ni få ytterligare ett brev/mail med information om skolstarten
Återigen ett stort tack för det här läsåret och en önskan om en varm skön sommar!
Med vänlig hälsning
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rektor@friskolanhastens.se
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