Vi har det ditt/ert barn behöver!
Vi finns i skolans lokaler.
Skola, Förskoleklass, Fritidshem och Fritidsklubb

Våra förskoleklasser finns i skolornas huvudbyggnad. De ligger i en
avskild del med tillgång till fina klassrum.
Ditt barn lär känna skolans miljö och personal.

Välkommen till våra förskoleklasser
inom Farsta Grundskola

Under året i förskoleklass får ditt barn lära känna skolans miljö i
lugn och ro. De bekantar sig med klassrum, skolgård, matsal,
idrottshall, bibliotek och personal.
Vi har välutbildad personal med lång erfarenhet.
Våra lärare har lång erfarenhet av arbete i förskoleklass och ger
ditt barn en trygg start inför skolan.
Vi arbetar med språklek & mattelek…
…. förberedande läs- och skrivinlärning och matematik övas .
…vi arbetar med det varje dag under inplanerade stunder med
särskilt material.
Idrott och musik tillsammans med våra lärare….
……vi arbetar med olika takter och rytmer, balans och dans, vi övar
upp koordination, avslappning och grund för god hälsa.
En gång i veckan har vi idrott i idrottssalen.

Hästhagsskolan, Torsbygatan 31-37, 123 41 Farsta, telefon 508 474 60
www.hasthagsskolan.stockholm.se
Kvickenstorpsskolan, Kvickensvägen 9,123 34 Farsta, telefon 508 47 100
www.kvickenstorpsskolan.stockholm.se

Vi arbetar med lärande & utveckling…
…. i alla aktiviteter vill vi utgå från elevernas behov och intresse så
att de erövrar kunskaper och färdigheter och vår roll är att utmana
eleverna till nya erfarenheter.
Natur……
……vi njuter av vistelser i naturen, leker och tränar på matematiska
begrepp. På det sättet övar eleverna naturligt sin motorik.

Farsta Grundskola är en enhet med
förskoleklasser, fritidshem och fritidsklubb
Farsta Grundskola är det gemensamma namnet på våra två skolor
Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan. En gemensam ledning
jobbar aktivt på att föra samman de två enheterna till en gemensam
och välfungerande organisation.
Kvickenstorpsskolan har elever från förskoleklass till år 2 med
tillhörande fritidshem samt år 6 till år 9.
På sikt kommer skolan att bli en F- 9 skola.
Hästhagsskolan är en F-6 skola med två klasser i varje år med
tillhörande fritidshem och fritidsklubb.
Farsta Grundskola är den trygga, stabila skolan i Farsta där vi
med alla resurser riktar in oss på att varje elev utvecklas så långt som
möjligt både resultatmässigt och socialt.
Enhetens fritidshem arbetar aktivt med idrott och hälsa.
Detta för att bidra med att eleverna ska få tillfälle att
grundlägga en god hälsa genom att uppmuntras att idrotta och
att röra på sig, i fasta återkommande aktiviteter.
Vi deltar i ”Idrottslyftet” och har ett nära samarbete med
olika föreningar i Farsta.
Skolorna har en stor skolgård och natur som inbjuder till lek och
bägge skolorna har eget tillagningskök.

Skolan och hemmet
Farsta Grundskolas vision är att eftersträva att all verksamhet ska
präglas av hänsyn och respekt för människors olikheter. Skolan ska
vara trygg och fri från diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Det är viktigt att eleverna och föräldrarna känner sig
delaktiga i skolans verksamhet.
Eleverna har också inflytande i sin kunskapsutveckling utifrån ålder
och mognad.

Elevhälsa
Vi lägger stor vikt vid att våra elever ska må bra.
Farsta grundskola har två skolsköterskor.Vi har även kurator
och skolpsykolog. Skolläkaren har mottagning cirka en gång
i månaden. Läkaren träffas efter tidsbokning och vid de
obligatoriska undersökningarna.

Fritidshem
Eleverna ska erbjudas en meningsfull, stimulerande och
utvecklande fritid som är varierad och utgår från elevens behov
och intressen. Personalen förenar omsorg och pedagogik för att
eleven ska utvecklas fysiskt, intellektuellt, socialt och emotionellt.
Varje elev ska kunna lära och utvecklas på ett mångsidigt sätt.
Fritidshemmet erbjuder eleverna olika aktiviteter på
eftermiddagen.
De är i samma lokaler under hela dagen och har personal som är
med både skoldagen och eftermiddagen.
Mellanmålet serveras i matsalen. På fritidshemmet erbjuds
eleverna olika aktiviteter såsom idrott, skapande verksamhet och
utelek.
Vi använder oss även av våra närområden och lekparker.

