Ledningen informerar

25 maj -2015

Hej igen!
Här kommer ledningens sista brev för detta läsår. Tänk att 178 skoldagar + lovfritidsdagar
kan gå så snabbt, men det sägs ju att tiden går fort när man har roligt. Det har varit ett härligt
och spännande läsår där eleverna och vi medarbetare har lärt oss massor om bl.a.
värdegrundsfrågor, förmågorna i Lgr11, olika läs-skriv-och mattestrategier plus massor av
nya lekar. (Vi har också lärt oss mycket om hårlöss men det är ju mindre roligt) Att arbeta i
skolan innebär att varje dag möta barn som är nyfikna, vetgiriga, glada, ledsna, som är olika
och fulla av liv, ja det är helt enkelt ett fantastiskt arbete vi och våra medarbetare har.
Hoppas ni alla får en härlig sommar med bad och sol och komihåg att uppmuntra barnen att
läsa eller varför inte ha högläsning. Alla barn älskar det!
Lå 15/16
Som vi tidigare meddelat så kommer vi från ht-15 att lämna Gröna Huset för att istället få
förstahandskontrakt på Familjebostäders lokal på Dejegatan 9. (mittemot kortsidan av
fotbollsplanen)
Så här kommer lokal-och personalorganisationen se ut inför ht-15:
Dejegatan FK-Åk1 Maria, Olivia, Tomas med huvudansvar för Fk och Ann-Katrin, Lotta
och Johanna med huvudansvar för åk 1.
(Maria Isaksson-Löb är lärare och en ny medarbetare på Hästens)
Längan A

Åk 3 Carro, Ove, Angelica, Alexandra (Alexandra Roupé är lärare och kommer
tillbaka från sin föräldraledighet.)

Längan B

Åk 2 Johan, Karolina, Tobe, Jenny

Längan C

Åk 4-5 Cicci, Elisabeth, Lena, Birgitta

Sunne
Hörnan

Ateljé, Bibliotek, Personalutrymmen.
Musik, fritidslokal och Matsal.

Medarbetare som slutar på Hästens:
Bild-lärare Lina flyttar ”hem” till Oskarshamn efter 5 år här på Hästens.
Lärare Lisette kommer vara föräldraledig under läsåret.
Fritidspedagog Terez byter arbete.
Marina i FK avslutar sitt vikariat.
Vi tackar och önskar alla lycka till på sina nya uppdrag.

Stängt på Hästens
Veckorna 29-31 är all verksamhet på Hästens stängt. Vi kommer även ha en mycket begränsad
verksamhet i början av vecka 33 (10-12/8) då vi i personalen åker på en gemensam
konferensresa för att planera och ladda inför det nya läsåret 15/16. Endast vikarier finns på
plats.
Flyttkväll 16 juni kl 17.00 -19.00
Nya lokaler innebär flytt. Har du möjlighet att hjälpa till? Självklart blir vi glada då!
Det finns grillat och fika!
Meddela Maggan eller Per om du kan delta.
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

