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Kära elever, bästa föräldrar
Nu har det nya läsåret 1314 kommit igång här på Farsta grundskola. Vi slutade det förra läsåret i
solsken och började det nya en vacker, varm sommardag. På Hästhagsskolan skickades ballongerna
traditionsenligt upp i skyn, det kändes mäktigt för mig som var med om det för första gången. På
Kvickenstorpsskolan hade vi skolstart för våra förskoleklasser och årskurs 1 på eftermiddagen med
ett till fint ballongsläpp. De äldre eleverna hade skolstart på kvällen med mingel, uppträdande och lite
sallad att äta. Det var min första skolstart här i Farsta och den var väldigt trevlig.
Som vanligt med nytt läsår sker det en del personalförändringar men vi har i stort sett all personal på
plats. Jag är också glad över att alla lärare, med något undantag, är behöriga. Det bådar gott för
framtiden.
Skolan har fått ny hemsida och mycket information kommer att finnas där t ex elevkalendarium m.m.
Detta läsår kommer vi pröva att ha utvecklingssamtalsdagar och den första blir onsdagen 11
september. Det betyder att de äldre eleverna har hemarbete när de inte är på utvecklingssamtal. De
yngre eleverna är i skolan och några kommer att ha utvecklingssamtal under dagen. Vi hade detta i
Akalla Grundskola och elever och föräldrar var mycket nöjda med att ha samtal dagtid. Mer
information vad som gäller just ert barn kommer ni få av klasslärare och mentorer.
Vi kommer under läsåret att arbeta tydligare med verksamhetens innehåll på fritids,
skolbarnsomsorgen. Det handlar om verksamheten under skoltid, fritidstid och vår rastverksamhet.
I oktober kommer vi att bjuda in till en kväll där de föräldrar som är intresserade kan framföra tankar
om hur vi ska bli bättre på att ta del av varandras åsikter och förslag till utveckling av vår skola.
På måndag kommer äntligen toaletterna på Kvickenstorpsskolan att renoveras. Det beräknas ta en
dryg månad innan de är klara. Under sommaren har hela skolan målats om invändigt men tyvärr hann
man inte renovera toaletterna samtidigt. Under renoveringen kommer det att finnas extra toaletter
placerade i en vagn på skolgården.
Det var allt för nu, det ska bli väldigt roligt att få arbeta här, mitt första riktiga läsår, på Farsta
grundskola.
Hälsningar

Wolfgang Johansson, rektor

