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Kärra elever, bästa förä
äldrar

Vårrt läsår nä
ärmar sig sitt
s slut, ssommaren har redan
n kommit ooch som va
anligt har tiden
t
gåttt fort.
Dett har varitt ett händelserikt lääsår i Farssta grunds
skola.
Sko
olan har up
ppmärksam
mmats i maassmedia både för våra
v
goda resultat och
o hur vi
anvvänder dattorer i und
dervisninge
en. Ett par av eleverna på höggstadiet är i det
närrmaste ”kä
ändisar” i Rapport
R
occh Aktuelllt. Det är roligt att se hur bra
a de utryc
cker
sig i en för dem
d
ovan situation.
Und
der året har
h vi ocks
så påbörjaat arbetet med att skapa
s
tydl igare stru
ukturer runt
eleverna i Hä
ästhagssko
olan. Även om vi inte
e är klara så är det redan nu betydligt
b
nare i korridorer oc
ch på skolggården. Fle
era elever
r har ocksåå berättatt att det är
ä
lugn
try
yggt att ve
eta att dett alltid finnns vuxna där. Våra rymningarr från i hö
östas har
därrmed tagitt slut och jag
j hoppass verkligen
n att det förblir
f
så..
Vi h
har haft sammanlag
s
t fem träfffar med ”intresser
rade föräld
drar” i Farrsta
gru
undskola. Det
D har va
arit trevliggt att träf
ffas under
r avspändaa former och
o diskute
era
vad
d som är bra och vad
d vi tillsam
mmans kan utveckla och
o göra b
bättre i sk
kolan.
bildningsfö
örvaltningen har fatttat beslut om en ge
emensam fflytt av vå
åra skolor till
Utb
dett nedlagda
a Farsta gy
ymnasium och samtidigt med det
d kommeer vi öppna en filial till
Ado
olf Fredriks musikklasser. Infflyttning var
v avisera
at till höstten 2015 men
m jag sk
kulle
tro
o att delarr av skolan flyttar inn då och nå
ågra delar
r hösten 20
016. Mer informatio
on
kom
mmer från
n Utbildnin
ngsförvalt ningen. Fö
ör alla oss som arbettar i Farstta grundsk
kola
kän
nns det bra med så lång
l
framfförhållning
g. Vi ser fr
ram emot inflyttning i nya lok
kaler
äve
en om det kanske dröjer lite läängre för en del av skolan.
Tilll hösten vä
äxer skola
an underifrrån med fy
yra nya se
exårsgruppper. Precis
s som förrra
åre
et innebär det att vii kommer aatt ha två
å förskolek
klasser i H
Hästhagssk
kolan
resspektive Kvvickenstorrpsskolan.

SID

Det är vår ambition att under hösten börja bli bättre på att använda IT-hjälpmedel i
undervisningen. Ett första steg kommet att vara att eleverna kommer att ha ökad
tillgång till Ipads. Mer information om det kommer under hösten.
Skolavslutningen är onsdag 11 juni. Närmare information om tider har ni fått eller
får av klasslärare och mentorer.
För eleverna börjar sedan höstterminen onsdag den 20 augusti men däremellan
kommer ett helt sommarlov.

Med det vill jag tacka för ett trevligt läsår och önska alla en riktig skön sommar.

Wolfgang Johansson, rektor

