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Kära elever, bästa föräldrar
Halva höstterminen gått och höstlovet för eleverna är om bara en vecka.
Som vanligt har tiden rusat iväg och ska jag kort sammanfatta terminen så här långt
så har arbetet gått bra.
När vi fick statistiken för hur våra elever har lyckats under föregående läsår var
det med mycket glädje jag kunde konstatera att vi återigen höjt våra resultat.
Alla elever har kommit in på gymnasiet och det sammanlagda meritvärdet för årskurs
9 hade ökat. Lika roligt var att våra elever i årskurs tre och sex hade lyckats mycket
bra på de nationella proven.
Vi har till den här terminen förstärkt med fler lärare i klasserna speciellt på
mellanstadiet. I princip är man nu tre lärare på två klasser plus speciallärare.
Det känns tillfredsställande som rektor att kunna ge mina elever ytterligare
resurser.
Ett inte lika roligt ämne är dock elevtoaletterna på Hästhagsskolan. Trots att vi satt
in extra städning mitt på dagen finns det fortfarande barn som upplever toaletterna
som ofräscha. Jag har själv gjort stickprov för att se hur de ser ut och de är inte
smutsiga, däremot är de rejält slitna vilket jag tro många av barnen upplever som
smutsigt.
Vår flytt till Farsta gymnasium har blivit försenad och inga klasser kommer att
flytta under 2015. Antagningen till Adolf Fredriks musikklasser är i full gång och
många har sökt till just Farsta, jag hoppas det finns några av våra egna elever som
också söker. Det betyder i klartext att musikklasserna kommer att flytta in före
resten av skolan.
Hästhagsskolan planeras för renovering och den renoveringen sätts igång när vi
flyttat till Farsta gymnasium. När skolan är färdigrenoverad kommer den sedan att
öppnas igen.

SID 2

Kvickenstorpsskolan är tänkt att den ska var evakueringsskola under några år när
andra skolor i närområdet ska renoveras. Med tanke på hur många barn det finns här
i Farsta kommer den säkert också att öppnas som en vanlig skola i Farsta.
Utbildningsförvaltningen kommer att komma med mer information när vi närmar oss
flytt.
Vad som tyvärr också fått skjutas lite på framtiden är vår Ipad-satsning. Min
förhoppning är att vi kan komma igång med den under vårterminen istället och då
börja med de lägre årskurserna.
Med detta vill jag tacka för den här delen av terminen och önska alla ett trevligt
höstlov.
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