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Kärra elever, bästa förä
äldrar

n händelserrik
Innaan man vet ordet av haar en termin gått och julen står för dörren. Dett har varit en
term
min för mig, den första riktiga här i Farsta. Deet har varit både
b
roliga och mindree roliga sakeer
som
m hänt underr terminen.
Dett massmediaala pådragett under oktoober när någ
gra av våra sexåringar ffick för sig att de ville
rym
mma var storrt. All inform
mation kan man som reektor aldrig
g lämna ut m
men myckett av det som
m stod
i tiddningarna vaar tyvärr intte korrekt, t ex har vi ökat
ö elevantalet i 6-årsggrupperna och
o inte minnskat.
Dett finns myckket mer att säga
s
om rappporteringen
n från massm
medias sidaa men det läämnar vi bakkom
oss nu. Desto roligare
r
när man iställeet berättade, både i DN,, Ekot i P1 ooch radio Sttockholm, att
a vi
var en skola soom gick emo
ot strömmenn och höjdee våra resultat i våras. JJag tycker också att
höggstadiedelenn av vår skola fungerar mycket braa, det är lugn
nt och trivsaamt med dee äldre eleveerna.
På H
Hästhagsskoolans skolgård har vi uunder hösten
n infört skollgårdslekar som ett insllag på
luncchrasten villket gjort sk
kolgården tilll en lugnare plats och rasten roliggare för elev
verna.
Vi hhar också innfört en extrra städning aav elevtoaleetterna mitt på dagen vvilket gjort att
a de är betyydligt
renaare och frässchare. Vi haar inte haft några klago
omål på toalletterna efteer det.
På K
Kvickenstorrpsskolan har
h elevtoaleetterna renoverats och blivit
b
riktigtt fina.
Sam
marbetet meellan de två ”skolhusenn” i skolan har
h utökats, eleverna i åårskurs 6, Hästhagsskol
H
lan,
har B-språk och hemkunsk
kap i Kvickkenstorpssko
olan. De dag
garna äter dde också lun
nch där vilket gör
att dde lär kännaa skolan bätttre inför höögstadiet. Vii planerar också att görra olika aktiiviteter medd
årskkurs 6 i de båda
b
skolhu
usen så att övvergången till
t högstadiiet ska gå läätt och man ska som eleev
kännna sig tryggg redan innaan man börjjar högstadiiet.
Undder hösten har
h vi haft några
n
kvällstträffar med er föräldrarr om hur vi tillsamman
ns ska göra vår
v
skola ännu bätttre. Det har varit väldiggt trevliga kvällar
k
med bra diskusssioner om sk
kolan.
Lucciafirandet sker
s
på förm
middagen i sskolan, först på Hästhagsskolan occh lite senarre på
Kviickenstorpssskolan, tider har ni fåttt av klasslärrare och men
ntorer.
Avsslutning harr vi sedan påå kvällen toorsdag den 19
1 decemberr. Jag har haaft kvällsav
vslutning i mina
m
två tidigare skoolor och bleev glad när jjag förstod att
a vi hade det
d i Farsta också. Det är mer än liite
myssigt i decem
mbermörkrett med julavsslutning tyccker jag.

SID

Nästa termin börjar med en studiedag för lärarna och fritids. Det betyder att skolan öppnar
onsdagen den 8 januari 2014 med lektioner som vanligt. Även fritids är stängt tisdag 7/1. Om man
är i absolut behov av barnomsorg ordnar vi det. Skicka i så fall mail till bitr rektor Roger Odell på
roger.odell@stockholm.se.
Boka också in i almanackorna utvecklingssamtalsdag som kommer att vara tisdag den 28 januari.

Med det vill jag tacka elever, föräldrar och personal för en rolig och stimulerande termin här i
Farsta och önska alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År

Wolfgang Johansson
rektor Farsta grundskola

