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Ledningen informerar
Välkomna till läsåret 14/15!
Det är så roligt att hälsa er välkomna till ett nytt läsår på Friskolan Hästens. Hoppas ni alla haft en
härlig ledighet med bad, sol och upplevelser. Vi har också haft en skön sommar och känner oss
laddade att arbeta för spännande och lärofyllda terminer. Det är vårt första läsår som skolan är helt
utbyggt med alla klasser från FK till åk 5. Kul ska det bli!
Nya medarbetare på Hästens
I och med höstterminsstarten får vi på Hästens ett antal nya medarbetare. De hälsas hjärtligt
välkomna och vi är glada att vi har lyckats rekrytera behörig och kompetenta medarbetare. Ni har
möjlighet att träffa dem på de kommande f-caféerna som kommer inom kort.
De nya är följande personer:
Ann-Katrin Mood, med många års erfarenhet som fritidspedagog. Hon kommer huvudsakligen att
jobba med förskoleklass och åk 1 elever.
Manuela Cobos, även hon med många års erfarenhet som lärare och fritidspedagog. Hon kommer att
vara lärare i förskoleklass, men även jobba med åk 1 en del.
Ove Mannert, nyexaminerad fritidspedagog. Jobbar mot åk 2, men också med fritids för övriga
klasser i FK-åk 3.
Tommie Tagenius, ansvarig för vaktmästeri, teknik, kök, men kommer även att jobba lite i barngrupp
vid behov.
Lotta Andersson, nyexaminerad fritidspedagog, men med många års erfarenhet av arbete med barn.
Kommer främst att jobba med förskoleklass, men jobbar även med fritids för övriga klasser i FK-åk 3.
Lena Signer, lärare med många års erfarenhet. Hon kommer att jobba med åk 3 tillsammans med
Johanna.
Terez Miklos Lundkvist, med många års erfarenhet som fritidspedagog. Kommer att jobba främst
med åk 3, men även med övriga klasser.
Jenny Pettersson, idrottslärare och fritidspedagog. Hon är utbildad på GIH och har idrott i alla klasser.
Dessutom kommer hon ha natur och idrott på fritidstid.
Marina Ljung, lärare med inriktning på drama. Hon kommer att jobba två dagar i veckan med främst
kultur för FK-3.
Personalorganisation ht 2014.
Praktiskt-Estetiskt/ Teknik: Tobe Nylen, ansvarig för fritidshem, Birgitta Mastvik, bild och slöjd,
simskola, Jenny Pettersson, Idrott och hälsa, Marina Ljung, kultur F-3, Tommie Tagenius, teknik, kök,
vaktmästeri.
FK: Manuela Cobos, Sherin Soranros, Lotta Andersson, Ann-Katrin Mood
Åk 1: Johan Fröman, Tomas Björk, Karolina Gustafsson.
Åk 2: Carro Fondberg, Angelica Ihrestam, Ove Mannert.

Åk 3: Johanna Clarin, Frida Fogelberg, Lena Signer, Terez Miklos Lundkvist
Åk 4-5: Elisabeth Wiman, Riisa Löfström, Cicci Jonsson, Rebecca Sundgren.
Övrigt personal: Frida i åk 3 kommer att jobba under höstterminen för att därefter återuppta sina
lärarstudier. Till vt-20 15 kommer Lina Rosengren tillbaka efter sin föräldraledighet.
Rebecca i åk 4-5 vikarierar under höstterminen för Lisette Edlund som kommer tillbaka till vt- 2015.
Lokaler
Som vi tidigare informerat har vi flyttat och omorganiserat lokalerna inför detta läsår.
Längan: FK, åk 1 och åk 2. Kök, skolhälsa och kontor.
Gröna Huset: Åk 3 och åk 4-5
Sunne: Bibliotek, Ateljé (Bild o Slöjd) Arbetsrum och Personalrum
Hörnan: Extra fritidslokal
Andra lokaler som vi använder är:
fd Farsta gymnasium där alla klasser äter 1-2 ggr/v
Friskis och Svettis i Farsta där Fk och åk 1 har idrott
Farstahallen där åk 2-5 har idrott.
Ökad trygghet och arbetsro
Som vanligt arbetar både skola och fritids integrerat viket innebär att vi har en helhetssyn på elevens
hela dag på Hästens. För att främja arbetet för ökad trygghet kommer vi i år ytterligare utöka
samarbetet mellan klasserna både under skol-och fritidstid, allt för att barnen ska lära känna
varandra bättre. Då alla klasser fått nya skolkompisar i sina lokaler kommer vi i början av terminen
arbeta mycket med samarbetsövningar och gemensamma lekar. Alla klasser kommer arbeta med
värdegrundsfrågor och klasserna ska besluta om trivselregler och hur man är en bra kompis.
Nytt för i år är att FK och åk 1 har gemensamma lokaler och eleverna är integrerade i
halvklassgrupper vilket innebär att halva Fk och halva åk 1 har gemensam ingång, gemensam
naturdag och gemensam idrott. Alla elever i åk 1 är nu faddrar för en ny elev i FK.
Nytt för i år är även att hela skolan kommer ha ”egen läsning” mellan kl 08.00 – 8.15 måndagar tom
torsdagar. Det innebär eleverna går in i sitt klassrum kl. 08.00 och läser sin lådbok, en tidning etc. De
som kommer till skolan under läskvarten anmäler sig till löparen och smyger sedan in och ansluter i
läsningen.
Kl. 08.15 startar skoldagen och då sitter alla på sin plats och alla får en lugn start på dagen.
Vi medarbetare på skolan har gemensamt arbetat fram ett dokument med ”Förväntningar” för att ge
en bild av vilka förväntningar ni kan ha på Hästens personal och vilka förväntningar vi har på er
föräldrar och på eleverna. Vi bifogar dokumentet och vill att ni läser det tillsammans med ert barn
Kalendarium:
22/8 Skolfotografering
4/9 ”Kick-off för FK” gemensam pick-nick med lekar för föräldrar, barn och personal vid Farsta Gård.
9/9 F-café åk 4-5
10/9 F-café åk 1,2,3
Viktig information inför nästa sommar (2015): På grund av det låga barnantalet på sommarfritids de
senaste åren så kommer Friskolan Hästens att ha helt stängt v. 29-31 från och med nästa sommar.
Vänliga och glada hälsningar
Margaretha Haag
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