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Kärra elever, bästa förä
äldrar
n
daga
ar kvar påå läsåret och även om
m sommareen inte rik
ktigt komm
mit
Dett är bara några
igån
ng än så känns det i luften attt den är nära.
n
Dett har häntt mycket i vår skola under åre
et och myc
cket komm
mer hända under nästa
läså
år.
I ja
anuari gen
nomförde vi
v en studiieresa till Kenya där
r två eleveer ur årsku
urs nio deltog.
De har sedan
n gått runtt i klasserrna och berättat vad
d de sett ooch upplev
vt. Vår
insa
amling till nytt tak åt
å ett bar nhem i Da
andorra, Ke
enya inbrinngade ca 15000
1
kr och
o
dett kommer räcka för att det innte ska reg
gna in på barnen
b
därr. Det är fantastisk
f
t att
vårra elever visar
v
ett så
å stort enngagemang
g för barn så långt b
bort från oss.
o
I november startade
s
också
o
en fllyktingförrläggning här
h i Farstta och de flesta
f
barnen
därr går i vår skola. Många av er föräldrar har konta
aktat mig fför att höra efter hur
h
man
n skulle ku
unna hjälpa
a barnen d
där. Leksaker, varma
a kläder m
mm har vi därigenom
d
m
kun
nnat ge tilll barnen på flykting förläggnin
ngen. De flesta famiiljer där kommer
k
från
Syrrien och vii har ju allla sett på nyheterna
a vilken fa
arofylld reesa de gjorrt för att ta
sig till Sverig
ge.
Vårr skola väx
xer så det knakar occh till höstten öppnar
r vi ytterl igare fyra
a
sex
xårsgruppe
er.
Förrutom det så startar till höste
en också de
d första musikklassserna i gam
mla Farsta
a
gym
mnasium. De
D kommerr att gå i pprovisoriska lokaler under hösstterminen för att
sed
dan flytta in i perma
anenta lokaaler när den delen av
a skolan äär färdigre
enoverad.
Jag
g hade hop
ppats kunn
na ge en tyydlig tidpla
an för när
r våra elevver sedan flyttar
f
in i den
nyrrenoverade
e skolan men
m tyvärr har Sisab
b, som förv
valtar lokaalerna, intte kunnat ge
g en
såd
dan. Min ab
bsoluta förhoppningg är att när vi börjar
r höstterm
minen ska vi kunna ge
g
bessked om nä
är vi påbörrjar flytte
en av skolo
orna.
ecis som fö
örra året har vi variit med i massmedia,
m
lokaltidniingen har gjort
g
flera
Pre
rep
portage om
m vår skola
a och bl a uppmärksa
ammades en
e elev i åårskurs nio
o då hon va
ann
en sstor poesiitävling.
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Vi nådde inte helt fram med den satsning på iPads som jag hade hoppats men
framförallt i de lägre åldrarna är det nu ett vanligt arbetsredskap. Vi fortsätter
under nästa läsår med vår satsning så att även de äldre eleverna kan få möjlighet att
använda iPads.
Glädjande är att vi för tredje året i rad ser ut att höja meritvärdet för årskurs nio.
Det ser också ut som om fler elever kommer in på nationellt program i gymnasiet.
Betygen är inte satta ännu med det ser bra ut.
Skolavslutningen är onsdag 10 juni. Närmare information om tider har ni fått eller
får av klasslärare och mentorer.
För de barn som är anmälda är fritidshemmet öppet under sommaren utom, vecka
29-31 då hela skolan är stängd.
För eleverna börjar sedan höstterminen onsdag den 19 augusti men till dess kommer
ett helt sommarlov, förhoppningsvis med mycket sol och bad.

Jag vill avsluta med att tacka för ett trevligt, händelserikt läsår och önska alla en
riktigt skön sommar.

Wolfgang Johansson, rektor

