UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
FARSTA GRUNDSKOLA ADOLF
FREDRIKSMUSIKKLASSER
KVICKENSTORPSSKOLAN/HÄSTHAGSSKOLAN

Rektorsbrev 2 december
Höstterminen har gått rasande fort och snart har vi lucia och julen för dörren. Som ny
rektor på Farsta grundskola vill jag berömma alla engagerade pedagoger som ser till att
eleverna får en god utbildning och undervisning under skoldagen. Eleverna är engagerade
och bidrar till den goda trivseln och stämningen på skolan. Det pågår mycket lärande i
klassrummen utifrån styrdokument och kunskapskraven och med integrerade
schemabrytande aktiviteter som FN samlingar, solidaritetsdagar, museum-besök,
elevrådsutbildning osv.
Aktuell information om Farsta grundskola, Farstavägen:
Renoveringen av skolhuset på Farstavägen går framåt, efter nyår har vi ytterligare en del
av huset färdigställt. Diskussion pågår med arbetslagen årskurs 4-6 om hur inflyttning av
huset ska utformas och när i tid. Flytt av klasser i årskurs 4-6 kommer ske under
vårterminen. Vi återkommer med närmare information om hur och när flytten sker.
Invigning av hela skolhuset beräknas ske efter skolstart augusti- september 2017.
Årets förskoleklasser på Kvickenstorpsskolan C och D kommer inte flytta med utan
stannar kvar i huset. På Farstavägen ryms inte alla klasser om de skulle flytta med. Därför
kommer två klasser stanna kvar. Rent organisatoriskt kommer elever och personal i dessa
grupper att organiseras ihop med Skönstaholmsskolan och rektor för Skönstaholmsskolan
blir ansvarig. Mer information kommer till berörda vårdnadshavare. Till hösten kommer
lokalerna i Kvickentorpsskolan även att inrymma Hökarängens högstadium under tiden
som deras lokaler renoveras.
Trafiken utanför Farstavägen: skolan har kontakt med stadsdelen som har ansvaret.
Magelungsvägen kommer få ändrad trafikhastighet till 30 km/timmen. Samtal pågår om att
det ska finnas platser där ni som vårdnadshavare kan genomföra en korttidsparkering i
samband med lämning och hämtning vid skolan.
Skolwebben och SMS-tjänster:
Eleverna har skolplikt och vid frånvaro från skolan anmäler ni som vårdnadshavare
sjukfrånvaro varje dag via sms eller appen. Skolan registerar frånvaron vid varje lektion
utifall eleven är frånvarande, då utgår ett sms till er som vårdnadshavare.
Skolan använder Skolwebben som digital plattform, där i dokumenteras information
direkt till er vårdnadshavare. Från februari nästa år kommer ni som vårdnadshavare få
aktuell information utifall ni har registerat er mailadress i skolwebben. Vi har sett att det är
en del som inte ännu har registerat mailadressen. Vill ni ha hjälp, ta kontakt med mentorer
eller administratörer på expeditionen. På Skolwebben kommer ni också kunna ta del av ert
barns IUP mål och de skriftliga omdömena av kunskapsutvecklingen, gäller årskurs 1-5.
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Hästhagsskolans morgonomsorg:
Fritidshemmet har morgonomsorg från 6.30- 8.10. Varje morgon går elever och personal ut
på skolgården innan skoldagen börjar kl. 8.10. All lämning till personal sker på
skolgården. Det är viktigt för att vi ska veta vilka barn som har kommit till skolan innan
skoldagen börjar.
Skolmåltiden:
Skolan prövar att ta bort brickorna i samband med måltiden, dels för att spara på
kemikalier och dels för att spara på diskmängden. Prata gärna med era barn om betydelsen
av att måltiden ska vara lugn.
Skolans HBTQ certifiering. All personal kompetens utbildas under fem dagar fördelade
över läsåret. I arbetslagen och vid utbildningstillfällen pågår det goda samtal om hur
skolan och arbetsplatsen kan öka sin kompetens kring värdegrund- och mångfaldsfrågor.
Skolans studie och yrkesvägledare:
I läroplanen anges att skolan tidigt ska samtala med eleverna om vilka framtidsdrömmar
de har inför sina yrkesval. Det är viktigt att eleverna från tidig ålder får vägledning i vad
som krävs för att förverkliga sina drömmar kring yrkesval. Det har förstås stor betydelse
att eleverna är närvarande i skolan och når kunskapskraven. Volkan Serengil arbetar med
studie- och yrkesvägledning från de yngsta eleverna till och med årskurs 9. Planering
pågår för årskurs 8 elevernas praoperiod som beräknas ske vecka 13-14.
Personalinformation:
 Patrik Sjöberg, bitr. rektor, är tjänstledig från sitt uppdrag vårterminen ut. Arbetar
som tf. rektor på Skönstaholmsskolan.
 Linda Sätterström, vikarierar som bitr. rektor 40 % och på resterande tid arbetar
hon som kurator på Hästhagsskolan. Telefonnummer och mail
 Stina Gustavsson, kurator, gör ett arbetsbyte och böjar i veckan på
Kvickentorpsskolan. Linda arbetar måndag- torsdag. Karin Heikenfeldt,
vikarierande kurator arbetar på Kvickenstorpsskolan med fokus på högstadiet,
torsdag – fredag.
 Helena Iversen, bitr. rektor, är tjänstledig från sitt uppdrag vårterminen ut.
Kommer arbeta som tf. rektor för Fagersjöskolan
 Musiklärare Anna Bergendal undervisar årskurs 1-3, slutar sin tjänst till jullovet.
Hon ersätts efter nyåret av musiklärare Hillevi Dahl
Skolans Elevhälsoteam:
Varje vecka träffas elevhälsoteam och planerar och följer upp elevernas kunskapsresultat,
studiero- och elevnärvaro. I skolans elevhälsoteam ingår specialpedagog, skolsköterska,
skolpsykolog, kurator, skolans ledning och vid behov kan även skolläkare närvara. Skolans
elevhälsoteam har ett uppdrag att stödja arbetslagen och ha ett samarbete med eleven och
er vårdnadshavare vid behov.
Vänliga hälsningar
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Cathrine Sahlsten
Rektor
Viktiga datum:
13/12 Luciafirande
21/12 terminens sista dag, eleverna slutar efter lunchen.
Klubben stängt under jullovet, vid behov av jourfritidshem Hästhagsskolan kontakta rektor
Cathrine senast 12/12.
9/1 skola och fritids stängt, all personal kompetensutvecklingsdag.
10/1 Vårterminens första dag, eleverna läser enligt schemat.
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