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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
FARSTA GRUNDSKOLA
ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER

Till vårdnadshavare
Rektorsbrev
Höstterminens start har varit intensiv. Skolan har haft informationsmöten med er
vårdnadshavare och har startat upp läsåret med utvecklingssamtal och nu har de flesta
utvecklingssamtalen genomförts. Föregående läsår hade vår skola verksamhet i tre hus och
det känns bra nu när alla verksamheter möts i vårt gemensamma skolhus
Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser är en av stadens mest intressanta skolor
enligt vår mening. Vi har fått förmånen att ha en unik bredd av verksamheter inom
organisationen. Skolan har idag körklasser som har ett utvecklat samarbete med Adolf
Fredriksmusikklasser på Norrmalm. Farsta grundskola har åtta klasser i åk 4-7 (cirka 25%
av elevantalet) och om två år är verksamheten fullt utbyggd och omfattar då 12 klasser åk
4-9. Skolan har fantastiska körintresserade elever, fina körsalar, proffsiga körlärare och
engagerade vårdnadshavare som ställer upp på skolans konsertuppdrag. Körprofilen är under
uppbyggnad och har en samhörighet med skolan som helhet och Norrmalm i stan.
Farstas Adolf Fredriksklasser var i förra veckan inne på AF på Norrmalm och deltog i
gemensam körsång. På vår skolans hemsida presenteras konsertkalendariet. Är ni
intresserade av att veta mer om verksamheten kontakta Sara Sjöblom som är skolledare och
programansvarig.
Skolan har idag 987 elever och uppdelade i 39 klasser
 F-3: 14 klasser , biträdande rektor Johanna Jozic. Fr om 1/11 tar Sara Sjöblom
ansvaret för årskurs 3.
 4-6: 10 klasser, biträdande rektor Karin Schuber
 4-7gh:8 klasser, biträdande Sara Sjöblom
 7-9: 7 klasser, biträdande Petter Carlsson
Rektor Cathrine Sahlsten ansvarar för skolans elevhälsa
Undervisningen
Många klasser/årskurser har haft schemabrytande dagar som idrottsdagar, friluftsdag, besök
på kulturhuset, lägerskola med övernattning åk 9. Vår fantastiska personal har organiserat
för verksamheten och ordnat för att uppstarten ska fungera väl.
Skolans medarbetare har också bidragit till att vi har genomfört en mycket lyckad invigning
med särskilt inbjudna gäster- Olle Burell, skolborgarråd, SISAbs VD, konstchef, Globträdet,
grundskolechef Peter Bragner med flera.
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Kommunikation skola- hem:
Skolan använder sig av blogg i Learnify där vi delger er vårdnadshavare angående
schemaavikelser, prov och annan viktig information. Skolan har haft lite schematekniska
hinder för att kunna publicera schema, använda frånvaro-appen och annat. Det mesta ska
dock vara löst och fungera bra nu.
Skolan använder sig även av hemsidan att delge aktuell information. Hemsidan ses nu över.
Fritidshem:
För att säkerställa en säker hemgång för era barn och för att våra pedagoger ska kunna ägna
sig åt den pedagogiska verksamheten kommer vi inte att skicka hem barn ensamma efter
telefonsamtal från vårdnadshavare. Om du vill att ditt barn går hem ensam en viss tid måste
detta meddelas skriftligt till pedagogerna alternativt muntligt vid lämning på morgonen. Det
går också bra att lämna ett medgivande som sträcker sig över längre tid till pedagogerna.
Trygghet och studiero:
Förhållningssättet för all personal på skolan är att ”Alla barn är allas elever ” och att skolan
ska vara trygg och trivsam alla dagar, varje lektion, rast och på fritids då detta är en
grundförutsättning för elevernas lärande. Det innebär att vi säger till och pratar med elever
om vi hör och ser saker som vi ser inte överensstämmer med skolans värdegrund.
Skolan har nolltolerans mot våld och kränkningar och arbetar efter en konsekvenstrappa.
Det händer dock att vi som personal inte hinner se och uppfatta allt som sker mellan
eleverna, därför är det viktigt att ni hör av er till mentorerna om något hänt. Skolan genomför
regelbundet trivselenkäter. Händelser som sker informerar skolan huvudmannen om. På
skolan arbetar arbetslag, trygghetsteam och elevhälsan med trygghet och studiero. I årskurs
9 har vi utbildade ”Helgon”-kamratstödjare och i årskurs 7-9 finns det utbildade
elevskyddsombud som deltar i arbetet tillsammans med skolans personal.
Det är viktigt att vår personal får regelbunden kompetensutveckling inom
värdegrundsarbetet. Förra året var det fokus på HBTQ och diskrimineringsarbete, i år
kommer fokus ligga på ”Ordning i klassen och ledarskapet” och den första utbildningsdagen
sker på höstlovet den 30/10 då också fritids är stängt för att vi ska kunna möta all personal.
Våra klasser i årskurs 7 har deltagit i ”tillsammansdagar” med fokus på att komma samman
i klasserna. Under dessa dagar har lärare, studie-och yrkesvägledare, fältassistenter, polisen,
väktare, personal från fritidsgårdarna och kyrkan deltagit. Eleverna har varit mycket nöjda
med dagarna.
Skolgården:
För att nå skolans mål med att skapa goda förutsättningar för en trygg och trivsam skola har
vi behövt sätta en del strukturer, till exempel gällande skolgården. Gården utanför E-huset
används i första hand till F-3 eleverna. Under alla raster finns det rastvärdar som har olika
fasta områden att röra sig inom.
Skolhuset:
Skolan finns i centrums närhet och vi har insett att det är viktigt att skolan är säker. Det
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innebär att vi har stängda entrédörrar. Om du som vårdnadshavare vill besöka skolan
behöver du i förväg kontakta ditt barns mentor och vid besöket bära en besöksskylt.
Matsalen:
Måltider har en stor betydelse för elevers hälsa, sociala gemenskap, trivsel och lärande. Att
måltiden känns trygg, strukturerad, näringsriktig och säker har stor betydelse för hela
elevernas dag. Menyn publiceras på hemsidan och i skolappen. I veckan startar skolans
matråd. Vid våra informationsmöten har vi delgett att vi arbetar med att trimma in tider och
schemat. Skolan har tillräckligt med sittplatser, vi har en mindre och en stor matsal. De första
eleverna äter lunch kl. 10.45 och de sista äter vid 12.30. För att våra elever ska äta
specialkost krävs ifyllnad av en särskild blankett samt läkarintyg som bilaga. Detta gäller
inte elever med NPF eller religion.
Trafiken framför skolan:
Skolan har haft möte med Sisab angående behovet av att förbättra trafiksäkerheten framför
skolan. Kontakter med trafikansvariga mm pågår. Tills förändringar genomförts ber vi er
uppmärksamma att utanför skolan är det ytterst trångt för personbilar och med största
bestämdhet vädjar vi att ni undviker att köra in framför skolan. Bra ställen att parkera är vid
Centrumparkeringen och vid Vårdcentralen. Återkommer i frågan.
Det kommer byggas cykelparkeringar vid F-3 skolgård samt vid entrén till aulan för att
elever ska kunna cykla till skolan utan att passera framför skolhuset utan istället ta parkvägen
bakom skolan.
Viktigt att respektera är att sparkcyklar inte får tas in i skolan utan ska parkeras med cykellås
i cykelstället. Det handlar både om säkerhet och trivsel samt hantering av skolans medel.
Läsårets första Föräldraråd onsdag 8 november kl 17.00-18.00 i aulan.
Flera av klasserna har valt klassrepresentanter. Det första mötet har vi allmänna frågor, vid
kommande möte kommer det vara temaområden. Har du förslag på teman, maila
cathrine.sahlsten@stockholm.se. Välkomna!
Inomhusmiljön:
Skolan är skofri, med undantag för matsalen, då en renare skola leder till ökad trivsel. Många
elever har inomhusskor vilket vi också rekommenderar. Eleverna har synpunkter på att
elevskåpen är för små, vi utreder saken och strävar efter att kunna hitta en hållbar lösning.
Skolans digitaliseringsprocess:
Elever i åk 1-6 har ”en-en” lösning med iPads under skoltid. Syfte är att iPad ska vara en
kompensatorisk lösning och ligger i linje med att nästa år kommer direktiv från Skolverket
om att programmering ska starta inom ett antal ämnen. Det ligger även i linje med att
skolan ska ha en hållbar utveckling och miljömedvetenhet vilket innebär att allt
undervisningsmaterial inte behöver vara analogt med egna böcker utan kan bli mer digitalt
och i molntjänster. Syftet är att elever behöver lära sig hur våra digitala verktyg ska
användas samt att vara källkritisk. Vi har i flera klassrum stationära datorer som kan vara
arbetsplats för några elever. På högstadiet arbetar vi med laptops.
Speciallärare/specialpedagoger arbetar med digitala verktyg.
Våra lärare i förskoleklass och åk 1 deltar i en kompetensutvecklingsinsats under året ”Att
skriva sig till läsning” vilket sker via Ipads.
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Årskurs 5 och 6:
Skolan har kontakt med forskare vid Uppsala Universitet vilket kan innebära att ni som
vårdnadshavare blir tillfrågade om ni vill ställa upp på en intervju som handlar om
skolvalet.
Skolinspektionen följer upp skolans verksamhet:
Vi uppmanar Er att besvara enkäten då det hjälper oss på skolan i vårt systematiska
kvalitetsarbete!
Skolenkäten genomför en webbundersökning som ska besvaras den 25 september - 20
oktober av:



elever i grundskolans årskurs 5, 9 och gymnasieskolans år 2
vårdnadshavare till elever i grundskola och grundsärskola

Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten, Välj att besvara enkäten
”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola och ange koden
VKnckV
Vårdnadshavare till elever i förskoleklass genomför Skolenkäten senare under hösten med
start den 6 november.
Med vänliga hälsningar
Cathrine Sahlsten
Rektor
Viktiga datum:
21/10
Adolf Fredriks musikklasser ”Öppet-Hus” kl. 12-14, för intresserade att söka
till årskurs 4 läsår 18-19.
30/10
skola och fritids stängt, endast jourtillsyn
v.44
Lov
8/11
Föräldraråd 17.00
22/12
höstterminens sista dag
10/1
vårterminens första dag
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