Hej alla föräldrar på Kastanjen!

Slagsta 2017-09-25

En månad har nu gått av det nya läsåret och verksamheten är i full gång.
Terminen började med två veckors uppstart i form av lägerskolor och olika schemabrytande
aktiviteter, som alla går ut på att hitta former för ett bra arbetsklimat för eleverna under det
kommande läsåret. Tiden ägnas också åt att jobba med Freinet på olika sätt, för att påminna om vad
skolans pedagogiska inriktning går ut på och varför vi gör som vi gör. Vi har haft glädjen att ta emot
många nya elever i flera klasser och inte minst för dem är det ett bra sätt att lära känna klasskompisar
och lärare och förstå de rutiner och regler som gäller på skolan.

Trafiksituationen
Som alltid i början av terminen, så behöver vi påminna om trafiksituationen kring skolan. Det finns
30-mintersparkering längs med Slagsta Gårdsväg och det är endast där ni ska parkera när ni
hämtar och lämnar barn. Parkeringen och uppfarten vid skolans huvudentré är enbart till för
personal och varutransporter. Rondellen och parkeringen utanför Kastanjegården är delvis privat och
delvis personalparkering. Det är inte tillåtet att åka in där för att släppa av eller hämta barn.
Anledningen till detta är givetvis era barns säkerhet. Vi ber att vi alla hjälps åt att se till att det är så,
och att ni parkerar enligt gällande trafikregler på avsedd plats. Vi kommer att ha personal ute på
morgnarna en tid framöver, för att påminna om detta.

Tema och ny personal
Terminens tema handlar om KRAFT. Det arbetet är nu i full gång och om ni följer något av de
instagramkonton som finns för förskolan, fritids och f-3, så har ni sett exempel på experiment, lekar
och annat spännande som pågår i verksamheten. På skolans facebooksida finns också lite exempel.
Vi är väldigt glada att kunna välkomna flera nya lärare till Kastanjen det här läsåret. Hackspettarna (6års) har fått en ny lärare som heter Tanja Artvin. Arbetslaget f-3 har också fått förstärkning av Ebru
Karaca, som jobbar som spec.lärare för de yngre åldrarna.
Dagmar Esselius är ny lärare i textilsslöjd för åk 3-9 och Sara Matthis har tillkommit i a-lag 7-9, där
hon är mentor för åk 9. Hon undervisar i bild- och media för alla åldrar.
En ny-gammal lärare är Johan Gard, som undervisar i hemkunskap och idrott för åk 4-9, efter att ha
läst in lärarbehörighet under förra läsåret. En annan ny-gammal är Rebecka Grahn som lämnat
klassläraruppdraget i åk 4-6 och i stället är musiklärare för alla åldrar.
Tyvärr saknar vi fortfarande lärare på mellanstadiet. Just nu löser vi det med vikarier, men vi söker en
mer varaktig lösning. Bristen på legitimerade lärare är stor och det är svårt att hitta rätt person och tills
vi gör det har vi valt att lägga mycket av skolans extraresurser i arbetslaget.
I köket har Souad Assia nu tagit över ansvaret. Hon har jobbat tillsammans med Johan i flera år, och
kommer att fortsätta laga mat från grunden tillsammans med Sinawber och Amira. Vi kommer också
att satsa mer på ekologiska produkter framöver. Mejeriprodukter och frukt och grönt ska vara
ekologiskt så långt det är möjligt.
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Ni ska alla ha fått hem ett kalendarium för läsåret. Ta kontakt med ert barns klasslärare om ni saknar
det, så skickar de ett nytt. Viktiga datum den närmaste tiden listar jag i slutet av detta brev.

Fika med rektorn
Just nu finns ingen aktiv föräldraförening på skolan. Tidigare har skolledningen haft kontakt med
styrelsen för föräldraföreningen och på så sätt fått till oss synpunkter och kunnat samarbeta kring
viktiga frågor. Det är väldigt viktigt för oss att ha ett gott samarbete med er föräldrar och vi vet att
mycket bra kommer ut av att diskutera sådant som ni tycker är viktigt i era barns skolgång. För att
hitta nya former för detta samarbete bjuder vi nu in till ett möte som är öppet för alla föräldrar som
vill engagera sig på ett eller annat sätt. Ni kan komma av ren nyfikenhet, för att ni är intresserad av en
viss fråga, har synpunkter ni vill framföra, eller vill höra vad andra föräldrar engagerar sig i. Vi
kommer inte ha någon fast dagordning, utan formen är ett samtal, och det går bra att komma en stund
och sedan gå, eller komma senare. Vi bjuder på fika och ni delar med er av era tankar kring skolans
verksamhet, både positivt och negativt. Välkomna att ”fika med rektorn” den 13/11 mellan 16.3018.30.
Slutligen vill jag tacka för det fantastiska engagemang som alltid finns bland er föräldrar. Ni jobbar
hårt med att stötta era barn i skolarbetet, att lära dem att ta ansvar för sin skolgång, att vara bra
kompisar och hjälpa varandra. Ni kommer till förskolan och städar, ni ställer upp och följer med på
utflykter och kommer på möten och presentationer. Tack vare det goda samarbetet kan vi fortsätta
arbeta med att ge era barn den bästa undervisningen, som bygger på lust och kreativitet hos både barn
och vuxna.
Om ni är på besök på skolan kan ni passa på att ta en titt på Fjärilarnas gård tex, där det finns pilkojor,
balansbanor mm, som är byggda av föräldrar och pedagoger tillsammans. Tittar ni in till Grodorna ser
ni en färgexplosion på väggarna som gör en glad i hela kroppen och som finns där tack vare föräldrars
arbete under sommaren. Samma föräldrar har engagerat sig i våra ödlor och sköldpaddor och gjort en
totalrenovering av burar och akvarium. Även på Nyckelpigornas gård och på stora gården finns
resultatet av föräldrars och pedagogers engagemang och hårda arbete under fixardagar och andra
tillfällen.
Som alltid är ni välkomna att höra av er till mig med
synpunkter eller frågor. Enklast når ni mig via mejl:
maria.nordheden-gard@kastanjen.nu.
Med hopp om en fortsatt spännande termin!
Hälsar Maria Gard

Viktiga datum framöver:
4/10 Freinet i praktiken- utbildning för alla
nya föräldrar och personal, samt för alla
andra som är intresserad av att friska upp
freinetkunskaperna.
14/10 Fixardag 10-14 (lör) Kom och hjälp
oss att fixa utemiljön!
V 44 LOV i skolan.
13/11 kl 16.30-18.30 Fika med rektorn
(mejla gärna och meddela att du kommer
och om det är någon särskild fråga du är
intresserad av).
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