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Hej alla föräldrar på Freinetskolan Kastanjen! 

 

Som alltid så här års blir jag och alla andra lite överrumplade över hur 

fort terminen gått, hur mycket vi gjort och inte mist hur mycket vi 

fortfarande har kvar -men så lite tid! 

 

Det har varit ett händelserikt läsår på många håll, både här på skolan och runt om oss i samhället och i 

världen- vilket i sin tur påverkat vårt liv på skolan. ”Verkligheten som lärobok” är ju en av de viktiga 

grunderna inom freinetpedagogiken och att utgå från verkligheten omkring oss är självklar. Temat 

denna termin har varit kommunikation och vi har flera gånger haft anledning att fundera över hur vårt 

samhälle fungerar ur den aspekten. I höstas hade vi en elev som drabbades hårt av den snabba 

kommunikationsväg som sociala medier innebär och många samtal på skolan har handlat om hur vi 

ska förhålla oss till varandra och all den information som finns på nätet. Det ledde också till att flera 

elever provade på att utnyttja sin röst och sin demokratiska rätt att uttrycka sin åsikt offentligt, genom 

egna debattinlägg i tidningar och deltagande i intervjuer av olika slag.  

 

Ni som kom på tema-presentationen förra veckan- och ni var många- fick en överblick av allt annat 

fantastiskt arbete som pågått denna termin. Eleverna visade kunskaper inom teckenspråk, 

semaforering, telegrafi, bildspråk, marknadsföring, layout, radiokommunikation, djurens 

kommunikation, nyhetsjournalistik, tidningsmakeri… och då har jag ändå bara nämnt en bråkdel! Gå 

gärna in på vår facebook-sida (@freinetkastanjen) eller vår hemsida (www.kastanjen.nu) för både 

bilder och film-exempel.  

 

Det är otroligt roligt att vara rektor på en skola där all den kunskap och kreativitet präglar vardagen för 

elever och pedagoger. Idag är en klass på Sillvik och nyss mötte jag 30 elever utomhus där de satte 

potatis och planterade kryddor. Vi har nyligen på kort tid haft besök av 40 st freinetlärare från Polen, 

20 st lärare från Sydkorea och 40 st tjänstemän/lärare från skolverket i Pusan i Sydkorea, och alla har 

varit otroligt imponerade över de trevliga och proffsiga elever som guidat dem runt i skolan och 

kunnat berätta om hur vi arbetar och vad som är utmärkande just för vår skola -och detta på både 

engelska, svenska och polska! De har även bakat kaffebröd, dukat lunchrum och servat på olika sätt. 

Andra elever har som vanligt varit på Stockholms universitet och berättat för studenter om 

freinetpedagogik och vår skola, vilket sedan många år har varit en del av mästar-året i åk 9.  

 

http://www.kastanjen.nu/
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Annat har varit lite mer besvärligt detta läsår. Vi har som ni vet och sett haft stora problem med våra 

lokaler. När en sak åtgärdats har nästa problem dykt upp. Det började förra sommaren, då vi skulle 

åtgärda en vattenskada i fritids lokaler. Det växte sedan till att omfatta Örnarna och därefter 

Nyckelpigorna… Renoveringen drog ut på tiden och lokalerna blev klara först nu på vårkanten och då 

visade det sig att det bara var att fortsätta med resten av nedre planet. Hackspettar och Svalor fick 

därför flytta in temporärt i de nyrenoverade lokalerna. I samma veva insåg vi att vi måste dränera runt 

den delen av huset, eftersom det är felbyggt från början och kommer att fortsätta ta in fukt om vi inte 

gör något åt det. Även detta arbete började i mindre skala och växte efterhand, vilket gör att vi just nu 

har ett stort dike runt hela den byggnaden och en stor grushög mitt på skolgården… Att få tag på 

yrkesfolk med kort varsel är inte så lätt men vi hoppas att allt arbete, både ute och inne, ska vara klart 

till skolstart i augusti i alla fall.  

 

Jag vill tacka er alla för det här läsåret, för ert engagemang och för att ni ställer upp på städdagar och 

kommer på presentationer, bjuder hem förskolebarn och deras fröknar, tar emot praoelever och hjälper 

era barn med skoluppgifter, tar med eleverna på tågresor, bjuder dem och deras lärare på pizza, 

kommer med skoskydd, delar med er av er kunskap och kommer med glada tillrop! Kastanjen är vad 

den är tack vare er och oss alla som engagerar oss i skolan och eleverna! 

 

Slutligen några viktiga datum framöver: 

 

13/6 kl 10.00 Fotbollsmatch mellan åk 9 och lärare -kom och heja! 

14/6 kl 9.30 Skolavslutning Obs! på Fjärilarnas gård! 

15/6-16/6 Hela skolan stängd  

19/6-30/6 Sommarfritids/förskola  

3/7-30/7 Fritids/förskola stängt (öppet endast för dem som anmält detta tidigare) 

31/7-11/8 Sommarfritids/förskola 

14/8-16/8 Hela skolan stängd pga utbildningsresa.  

21/8 Skolstart kl 10.00 

Jag önskar er alla en riktigt fin sommar! 

 

 

 

 

Maria 

Stolt rektor/förskolechef på världens bästa skola! 


