UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
FARSTA GRUNDSKOLA
ADOLF FREDRIKSMUSIKK LASSER

Till elever och vårdnadshavare
Farsta grundskola

Rektorsbrev juni
Vårterminen börjar gå mot sitt slut och vi ska snart fira läsårets arbete med skolavslutning!
Tillbakablick under läsåret: Mitt första läsår som rektor för Farsta grundskola Adolf
Fredriksmusikklasser närmar sig sitt slut kan jag glädja mig åt många positiva saker. Varje dag
slås jag av vilken ambitiös och engagerad personal vi har här på Farsta grundskola. Eleverna är
motiverade och ser oftast ett syfte med utbildningen och det som de får lära sig tillsammans med
skolkamrater och pedagoger.
Något som gläder mig extra mycket och som är en framgångsfaktor är den goda relationen
mellan personal och elever på skolan. Respektfulla möten och förståelse för att vi alla vill
varandra väl är något vi alltid strävar efter. Vid de tillfällen då missförstånd sker och man tänker
olika har vi även upparbetat rutiner för att hantera även de situationerna. Att se motgång som
utmaning och konflikthantering som ett lärande är något vi arbetar med att trygga eleverna i.
Vi har fått också fått bra omdömen av elever och föräldrar genom de brukarenkäter som
genomförs årligen. I stort så är vi en mycket bra skola där eleverna är trygga och lär sig
mycket. Det är lite för tidigt att dra några slutsatser kring resultaten det återkommer jag till i
början på nästa termin. Det jag ändå redan kan känna och se är den stoltheten vi alla, både
personal och elever, känner för vår skola samt de positiva förväntningarna på att i höst äntligen
samlas under samma tak och känna andan av att vara en del av vår fina ”Farsta Grundskola”.

För att se ditt barns kunskapsresultat, skriftliga omdömen, kan du som vårdnadshavare
logga in i Skolwebben, har du problem med inloggning kan du kontakta ditt barns mentor
så hjälper vi till med utskrifter.
Flytten: Farsta grundskolas verksamhet står som sagt inför en stor förändring genom att
flytta över all verksamhet till Farstavägen. Under vårterminen har lärarna varit på besök med
sina klasser i det nya skolhuset och eleverna berättar att de är förväntansfulla inför hösten
och de fina nya lokalerna. Skolans ledning och pedagoger har även bjudit in till
informationsmöten med er vårdnadshavare med huvudsyfte att informera samt visa lokalen,
då har det även funnits möjlighet att lyfta aktuella frågor.
All skolpersonal är inblandad på ett eller annat sätt i flytten till Farstavägen. Under läsåret
har elever och personal parallellt med och inom verksamheten arbetat med förberedelserna.
Vi hör också att mellanstadiets elever som flyttade in till våra nyrenoverade fräscha lokaler
upplever en högre grada av trivsel.
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För att möta sammanläggningen av tre skolhus kulturer och strukturer har pedagoger arbetet
i tvärgrupper för att påbörja processen som bidrar till verksamhetsstarten till hösten. Jag vill
på inget sätt framhålla att vi har kommit i mål men vi har startat många viktiga processer
inom verksamheten och kommit framåt i flera delar. Personal och elever bidrar till att
samtalsklimatet hålls igång och många frågeställningar har lyfts och det ser jag fram emot
att arbeta vidare med efter sommaren.
Vid varje läsårsslut brukar det vara så att ett antal i personalen fattar beslut att sluta sin
anställning och så ser det ut på de flesta skolorna runtomkring. Det kan bero på olika orsaker,
allt från att man önskar arbeta på en annan inriktning av skola, arbeta närmare hemmet till
att man kanske släpper en klass man haft under ett stadium och ser möjlighet att pröva ny
utmaning på annan skola. Detta har medfört att vi arbetat med att rekrytera ersättare vilket
vi har gjort med framgång. Information om ersättare av lärare har vi skickat till respektive
klass vårdnadshavare och den principen strävar vi efter även när det gäller information om
hur arbetslagen på fritids kommer se ut till hösten.
Sommarfritids kommer erbjudas och organiseras på Hästhagsskolan för F-3 elever under
vecka 26-32. Vi ber er att svara så sannolikt som möjligt när ert barn kommer vara i
verksamheten under sommaren. Vi försöker planera verksamhet efter antal barn så det är
viktigt för oss att vi får rätt underlag från er att arbeta efter.
Aktuella datum
9/6 skolavslutning
14/6 fritids stängt endast jourfritids
Vecka 26-32 Sommarfritids på Hästhagsskolan
11/8 Fritids stängt, skolan har planeringsdag
16/8 Läsårets första dag, starttider anges på skolans hemsida.
HT - datum för informationsmöten och föräldraråd publiceras på hemsidan
Ledningsorganisation läsåret 17/18
F-3 Johanns Jozic, biträdande rektor
4-6 Karin Schuber, biträdande rektor
4-7 Af musikklasser Sara Sjöblom, biträdande rektor
7-9 Petter Carlsson, biträdande rektor
Kök, vaktmästeri, administration- Sandra Rådberg administrativ chef
Rektor, övergripande frågor, ansvarig för elevhälsan Cathrine Sahlsten
Skolan har anställt två nya kuratorer Alexandra Berglund för 6-9 och Lisa Engkvist för F-5,
båda tillträder i augusti månad.
Stort tack för ett bra och givande samarbete under läsåret!
Varmt välkomna tillbaka till skolan igen i augusti, men först önskar jag er alla en trevlig
och fin sommar!
Vänliga hälsningar
Cathrine Sahlsten
Rektor
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