Friskolenytt Bråthult v.38

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:
På våra båda enheter Virestad/Bråthult är höstens aktiviteter i full gång, en del har haft sina
föräldramöten, för andra kommer de inom snar framtid, se inbjudan längre ner.
Vi tycker det är viktigt att vi kommer samman, barn och föräldrar, och har kul och finner gemenskap
tillsammans utanför verksamheten. Därför har vi från styrelsen följande giv i höst:
Vecka 40 kommer det vara föräldramöte på förskolorna. Därefter kommer det bjudas in till en
arbetshelg på varje förskola helgen direkt efter.
I Bråthult lördagen den 3/10 8.00I Virestad söndagen den 4/10 14.00-17.00
Se särskilt anslag på varje förskolas dörr,samma vecka!
För skolans del vill vi gärna ha två klassföräldrar i varje grupp. De ska vara skolans länk in i
föräldragruppen.
Tanken är att varje klass ska få en egen månad och någon gång under den göra en aktivitet och bjuda in
övriga elever/föräldrar. Vi personal på skolan kommer hjälpa till och brainstorma på klassrådet vad som
ska göras.
Vi tycker det är viktigt att satsa på det enkla, pulkarally, brännboll, picknick.
Dessa månader gäller för klasserna.
November klass 3-4-5 i Virestad o Bråthult
Februari klass 1-2 Virestad o Bråthult
April F-klass Virestad o Bråthult.
Tanken är att varje skola träffas för sig och att aktiviteten är för alla barn oh föräldrar på
skolan. Anmäl er gärna som klassföräldrar till Christina.
OBS! Vi vill att ni är uppmärksamma när ni kör på parkeringen utanför skola/förskola. Många bilar och
personer är i rörelse vid olika tillfällen under dagen.
PS. Sist i friskolenytt finner ni bifogad information från Daniel angående fakturering av barnomsorg.
//Christina o Cecilia

Förskola:
Välkomna på föräldramöte i Bråthult måndag 28/9 kl 18-19.30.

Fjärilen
I samlingen har vi provat att känna igen våra namn. Efter bara två gånger går det riktigt bra. Några
barn känner igen sitt eget namn och några har kommit på att det finns barn som har samma
begynnelsebokstav.
Vi har också gått iväg till "vår" skog som nu nästan inte är någon skog längre, efter att de har sågat ner
träden. Vi kände nästan inte igen oss. Och trädet där vår tomte satt är också borta så nu hoppas vi på
att han hittar ett nytt träd i december.

// Ann och Tina
Fåglarna
Nu är hösten här!!!
barnen är fyllda av energi och det försöker vi ta till vara på :) Vi är ute och letar "höst" i naturen,
plockar lingon och kokar lingonsylt. Sylten ska vi provsmaka nu någon dag. Vi skapar lövansikten och
läser böcker om hösten. Ta gärna en titt på vår "tavla" som finns innanför dörren hos oss fåglar. Där
hänger vi upp barnens kreationer som de skapar under veckan. På vår dörr hänger vi upp vår planering
om vad som sker under veckan, så släng gärna ett öga på den också. Så ni vet vad som är på G :)
I fredags var vi på biblioteket i Älmhult. Där fanns mycket att titta på, så dit åker vi nog fler gånger...

// Emma & Marie

Fiskarna
Tiden gå fort och hösten närmar sig.
Vi fortsätter med våra utedagar med roliga lekar som innefattar matematik och språkutveckling.
Tittar gärna i dokumentationspärmen.
Barnen tycker om gympa med mycket aktivitet. Jag har börjat skapa egna pärmar med varje barn. Så
barnen ska kunna lägga in sina egen teckningar och dokumentation. Varje vecka har jag ett kort samtal
med barn. Vi prata var om vad de gillar eller om det är något de ogillar.
En dag tittade på ett film "jag och min kompis" .
Därefter pratade vi om 10 regler. (Hänger i grupprummet). Jag märker att barn använder detta vid
olika dilemman eller när de hjälper små barn. Barnen använder sin fantastiska kommunikation. Det
känns som att vi har vi en lugnt och bra atmosfär .
// Marina

Skola:
Tack för att så många av er kom på föräldramötet!
Det är viktigt med kommunikation på olika sätt, och så roligt för er att se hur era barn har det i
klassrummet och vad de arbetar med under skoldagarna:-).
Nu är det dags för skolinspektions stora enkätundersökning som pågår i hela landet.
Det är alltså inte samma enkät som ni fyllde i åt oss i våras.
Vi är mycket tacksamma om ni vill medverka i denna, för den är mycket viktigt för oss!

Den ligger till grund för kommande inspektioner som skolinspektionen kommer att göra på våra skolor.
Ni har fram till den 9/10 på er att göra den, den kommer i ett separat kuvert denna veckan.
Tack på förhand!
Påminnelse om att vi torsdagen 24/9 åker till Huseby på studiebesök och att åk. f-2 då har förlängd
skoldag.

F-klass
Under förra veckan arbetade vi med bokstaven L. Barnen hade massor av förslag på ord, och sedan fick
de rita något som börjar på L, skriva på tavlan och färdigställa sin L-bok. Under tisdagen var
Margareta (Maggan) vikarie i klassen (jag arbetar någon dag i månaden på våra förskolor) och henne
känner de sedan förskoletiden.
Under onsdagen fick barnen börja rita mandalas. Mandalas (cirkel på sanskrit) är en konstform som
ursprungligen kommer från Indien, och som stimulerar kreativiteten och koncentrationsförmågan.
Stämningen är lite magisk i klassrummet när vi ritar, lyssnar på lugn musik och alla har funnit sin
koncentration.
Torsdagen ägnade vi först åt idrott. Barnen ville vara inomhus, så det blev hinderbana/skeppsbrott.
Kul!
Vi gjorde också egna vackra bokmärken. Allt för att stimulera läslusten!
Under denna vecka arbetade vi med Veckans bokstav M, som i vanlig ordning valdes av måndagens
arbetsmyra. Era barn är otroligt nyfikna och på alerten när vi arbetar med bokstäverna. Roligt att se
deras lust att lära!
Barnen har också inlett arbetet med ett årstidsträd av papper, där vi genom att följa trädens
årstidsväxlingar, kan gestalta det i klassrummet.
//Cecilia

1-2
Vilken härlig energi det är i klassen. Arbetsglädjen är stor och alla jobbar på efter bästa förmåga
(visst kan det vara lite pratigt ibland ☺). De flesta dagarna tycker nog eleverna att det är roliga för
ofta får jag höra ”Va!, är det redan slut för idag”
I matten arbetar ettorna vidare med att skriva siffror och delar upp talen 6, 7 och 8. Tvåorna arbetar
vidare med positionssystemet, vilket värde siffrorna har och repetition av 10-kompisarna. Ni får gärna
fortsätt öva tiokompisarna hemma.
Årskurs ett har arbetat med att sätta en eller ett framför bilder på olika saker - vilket innebär att vi
har börjat prata om ordklassen substantiv. Vi har även byggt meningar med hjälp av ordkort. I tvåan
har vi jobbat med vokalerna och gjort nya ord genom att endast byta ut en vokal. Vidare har vi pratat
om hur man skriver bostads- och mejladresser.
På tal om mejladress – jag har fortfarande inte fått några som anmält sig som frivilliga till att vara
klassförälder. Finns det inte några som kan tänka sig att anmäla sig frivilligt?
Hitintills har vi haft tur med höstvädret och jag hoppas att uppehållsvädret fortsätter nästa vecka,
eftersom vi då har utflykt till Huseby. Ni kommer väl ihåg att vi har lång skoldag för alla elever denna
dag?
Önskar alla ett skönt avslut på skolveckan.

//Mimmi

3-5
Jag, Marie-Louise kommer att vara sjukskriven eventuellt t o m tisdag, jag har råkat ut för heshet och
öroninflammation och är belagd med talförbud.
Yvonne och jag håller kontakt, det känns bra att hon kan vikariera.
// Marie-Louise

Fritidshem:

Nu är hösten här på riktigt och vi vill återigen påminna om att barnen behöver både extra och varma
kläder. Vi hoppas att alla har fått träffa vår nya vikarie Hilda. hon kommer vara här när ordinarie
personal av någon anledning är frånvarande. Vi vill även tacka Knut Lange för veden som han kom med i
veckan. Det är redan invigt tillsammans med hamburgare på vår ute dag.
// Thye & Frida

Personalen från Bråthults Friskola

Information kring fakturering av barnomsorg
Vi är många barn i våra verksamheter och det är därmed också många förändringar inför ett nytt läsår.
Det har tyvärr sammanfallit med att vi håller på att göra ett skifte med arbetsuppgifter och ansvariga
personer och därför har det blivit lite fel i några fakturaunderlag under augusti och september. Vi har
nu gått igenom underlagen och avser rätta till allt inför kommande fakturering för oktober månad.
Eftersom det har blivit fel så passar vi på att uppdatera alla om hur vi beräknar våra avgifter för
barnomsorgen. Därmed har ni även chansen att kontrollera så att ni har rätt avgift. Är något fel eller
finns frågor för tillfället så kontakta daniel@virestadsfriskola, 0722-170785. Framöver kommer en ny
ansvarig ta hand om dessa frågor. Mer information kommer när det är aktuellt.
För fritids är månadsavgiften 400 kr för barn 1 och 200 kr för barn 2 och 3. Finns det ett eller 2 barn
på förskolan räknas barn på fritids som barn 2 eller 3. Avgift gäller för fritids för åk F-3 men är
gratis för åk 4-6.
För förskola beräknas avgiften på samma sätt som kommunens maxtaxeregler. Maxtaxa får man om
hushållets gemensamma inkomst är minst 42000 kr. Är den lägre beräknas avgiften utifrån den
aktuella gemensamma inkomsten. Har man en lägre inkomst än maxtaxan och vill ha lägre avgift får man
skicka in en inkomstuppgift. Just nu tillämpar vi följande rutin för inkomstuppgifter: För de som har
maxtaxa tar vi inte in inkomstuppgifter. För de som är nya i vår verksamhet frågar vi om
inkomstuppgifter och sedan skickar vi ut en förfrågan till alla föräldrar i början på ett nytt kalenderår.
Det är i familjens egenintresse att få rätt avgift och får vi inte in någon inkomstuppgift räknar vi med
maxtaxa.
Beräkning av avgift för förskola utifrån maxtaxetaket med inkomst på 42000 kr/månad:
1:a eller yngsta barnet
1-2år = 3% av 42000 =1260kr till aug det år barnet fyller 3 år
3-6år =2% av 42000=840kr
2:a barnet
1-2år = 2% av 42000 =840kr till aug det år barnet fyller 3 år
3-6år =1% av 42000=420kr
3:e barnet
1% av 42000=420 kr
4:e barnet
Kostnadsfritt
15-timmars 1-2-åring (föräldraledig, arbetslös)
1:a barnet 1,5%=630kr, barn 2 1%=420kr, barn 3 0,5%=210kr
15-timmars 3-5-åring (föräldraledig, arbetslös)

Kostnadsfritt
Övrigt
- 3 år räknas man från hösten det år man fyller 3. Exempelvis vt 2014 räknas de som fyllt 3 under
2013 som 3-åringar
- All barnomsorg (förskola och fritids) är gratis juli månad och den första
inskrivnings-/inskolningsmånaden
- Uppsägningstiden är 10 veckor
- Inskrivning önskas så tidigt som möjligt för bästa förberedelser (kommunen har tillämpat 5 månader)
–
Fritids har avgift i åk F-3 och avgiftsfritt i åk 4-6
Vänliga hälsningar
Daniel Uppsäll
0722-170785
daniel@virestadsfriskola.se

