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Kärra elever, bästa förä
äldrar

Idagg får ni ett brev hem från
f
grundsskoledirektö
ör Håkan Ed
dman, utbilldningsförvaaltningen,
där han beskrivver framtideen de närmaaste åren förr grundskolorna i Farstta.
Som
m de flesta av er vet lääggs Farstaa gymnasium
m ner till so
ommaren. B
Båda våra nuvarande
n
skolhus står infför omfattan
nde renoverringar av veentilation occh anpassninngar av lokaaler.
Sam
mtidigt ökarr vår skolaa kraftigt i elevantal och kommer att göraa det underr lång tid
fram
möver. Farstta är en av Stockholms
S
s snabbast växande
v
stad
dsdelar.
Dett är med gläädje jag, gen
nom kontakkter med måånga av er föräldrar,
fö
kaan konstaterra att ni är
myccket nöjda med skolan
n och fler ooch fler sök
ker också plats på vår skola istället för att
sökka sig till anddra skolor.
Utiffrån detta perspektiv haar staden beeslutat att vi om knappt ett och ettt halvt år sk
ka flytta in
i Faarsta gymnaasiums lokaaler. Jag veet att föräld
drar via föreeningen 4FF har skrivitt brev till
skolborgarrådeet och önskaat detta.
m
er i samarbete med Ado
olf Fredriks skola.
Vi kkommer ockkså öppna musikklasse
Bådde jag och personalen
p
i skolan seer flytten tiill Farsta gy
ymnasiums lokaler som
m en stor
möjjlighet att gööra vår skolla ännu bätttre med allaa verksamheeter under ettt tak.
En bbonus är attt vi slipper evakuera
e
H
Hästhagsskollan när den renoveras ooch byggs om.
o
Im
min förra skoola var vi evakuerade
e
i 18 månad
der och även
n om det giick bra så var
v det en
storr påfrestningg för både elever
e
och ppersonal.
Inföör vår flytt måste lokaalerna anpasssas i Farsta gymnasiu
um och jag kan i dagssläget inte
svarra på hur deet ska göras men komm
mer hålla er informerade så fort jagg vet något.
kedet om fl
flytt med så god framfö
örhållning aatt vi kan ägna
ä
nästa
Jag är glad att vi fått besk
gt som möjliigt.
läsåår åt att göraa en god plaanering så aatt flytten gåår så smidig
Dett är viktigt för
f mig som
m rektor att ni vet vad som
s
händer med vår skkola och jag
g kommer
forttlöpande hållla kontakt med
m er om hhur arbetet runt flytten
n fortskriderr.

Hällsningar

Wollfgang Johaansson, rektor

