Friskolenytt Virestad 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.
Novermber 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! Sist i friskolenytt finner ni bifogad information från Daniel angående fakturering av barnomsorg.
//Christina o Cecilia

Förskola:
Obs! Välkomna på föräldramöte i Virestad tisdag 29/9 kl 18-19.30.
Solen
Solens avdelning:
Här hos oss har vi jobbat mycket med skapande och bild. Vi har låtit barnen pröva på olika sätt att
måla på, så som sockermålning, utomhusmålning på staffli och målning med flaskfärger. Barnen har
hjälpts åt att måla på ett stort lakan som vi kommer att spänna över en ram och sätta upp i
'samlingsslottet'. Ni får naturligtvis gärna komma in och titta när ni har tid!
Vi har också vid två tillfällen gjort så kallade 'färgfjärilar'. Då har vi hjälpt barnen dutta ut lite färg
på ett papper som vi sedan vikt på mitten och så har de fått trycka ut färgen för att sedan vika upp
pappret igen och se vad som hänt. Det blev häftiga mönster må ni tro! Det märkes den andra gången vi
gjorde detta pyssel att barnen var lite mer med på vad de skulle göra. De tryckte ut färgen och en del
vek till och med upp pappret själva och tittade på hur det blev.
Vi har också varit ute på promenad och gått Ekarundan med barnen. Det finns verkligen mycket att
både titta och lyssna på i skogen! Barnen är så duktiga på att gå och tycker det är roligt. Särskilt när vi
går förbi 'klockan ding-dong'... (kyrkan) :)
// Åsa & Clara
Månen
Eftersom barnen gillar att prata om vad som finns inuti kroppen, har vi spunnit vidare på detta genom
att låna fler böcker om kroppen och göra egna små skelett. Vi skrev då ut en stencil med en bild på ett
skelett som barnen kunde färglägga. Sedan lät vi dem limma fast bomullstops vid benen och armarna. I
temat ”Jag” har vi byggt modeller av våra hus. Därefter har vi tittat lite på kartan över var husen
ligger börjat måla upp hur vägarna går på en skiva. På den skivan ska sedan vår hus få plats.
På tisdag den 22e kommer vi att åka på utflykt med skolbussarna. Målet för vår resa är att få se
var alla våra Månen-kompisar bor. Tyvärr missade vi ju förra tillfället på grund av sjukdom, men nu är
bussarna bokade igen. Vi vill gärna att alla är här klockan 9 när vi tänker åka, även ni som börjar sent
den dagen. Barnens barnstolar och kläder efter väder behöver ni ta med. Vi äter på förskolan som
vanligt. I våra sagostunder och samlingar har vi låtit barnen minnas och berätta, vi har övat turtagning
och hänsyn och övat på kluriga ord som ovanför, under och bredvid. I skogen har vi fokuserat på att
leka, upptäcka och lära oss att gå säkert längs vägen.

Paviljongen
Projektarbete
Som ni vet jobbar vi med projekt ”jag i Virestad” och har nu varit på turné och tittat på och fotat allas
hus. Vi har börjat illustrera en karta över Virestad inne i paviljongen där vi ska placera ut husen. Det är
här vi är nu och utifrån detta får vi se var vi hamnar beroende av barnens intressen, funderingar och
frågor.
Mål och syfte med projektet
Efter att barnen visat intresse för var de bor i förhållande till kompisar, släktingar och andra
byggnader i byn bestämde vi oss för detta projekt.
Vi vill ge barnen möjlighet att vidga sin världsbild och då faller det sig naturligt att börja i närmiljön.
”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för
det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet” (Lpfö98 Förskolans läroplan).
I detta projekt väver in språk, matematik, naturkunskap, bild, musik, rörelse mm.

// Jenny, Ann-Marie & Hanna

Skola:
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!
Nu är vi alla trötta efter årets upplaga av skoljoggen! Vi tackar för bidragen till SOS barnbyar! Nya
utmaningar väntar och vi påminner om dessa datum:
21/9 Föräldramöte
22/9 Huseby
6/10 Orienteringsdag i Bråthult
F-klass
Vi har fortsatt vårt arbete i Mamma Mu boken där vi arbetat med talet tre och i boken om mig har vi
pratat om vad som gör oss glada.
Musikstunderna tillsammans med år 1 är uppskattade, vi hör ofta att barnen går och småsjunger på
”Jag blir så glad när jag ser dig” både på svenska och hebreiska, ”Papegojan” och ”Honky Tonk.
Nästa vecka (onsdag) kommer vi att gå till vårt lilla skolbibliotek och låna böcker. De får låna 2 böcker
som de får ha hemma i två veckor.
//Yvonne
Klass 1
Nu har hösten verkligen kommit! Vi var ute i skogen i onsdags och tränade 10 – kompisarna. De
arbetade tillsammans med en eller två kompisar. Vid dessa tillfällen övar vi flera moment. Det är
samarbete, träna på att ta en instruktion, minnesträning och matematik. Efter detta så samlades vi och
pratade om höstens förändringar. Vi passade även på att plocka in lite naturmaterial till klassens
svamputställning.
I matematiken fortsätter vi med att arbeta med talen upp till 10. Jag upptäckte att det fanns spel som
tränade 10 – kompisarna på Älmhults biblioteks hemsida. Gå därför gärna in där och titta vad de har
att erbjuda! Vi övar även på en rörelseramsa 1 – 100 och likhetstecknets betydelse.
När vi har musik tillsammans med förskoleklassen är vi alltid på fritids. Vi sitter i en ring och sjunger.
Några av sångerna är, Sätt ett finger där ljuset slinker in och Pappe, pappe, pappegoja. Ni kanske har
hört dem därhemma? Vi avslutar alltid musiken med att läsa en bok. Då klasserna har olika
kapitelböcker som de vanligtvis håller på med så läser vi just nu fristående avsnitt som handlar om våra
svenska djur. Många räcker upp sina händer och vill berätta om djur och de som de mött. Det är bra
att klasserna träffas, fler kompisband knyts. Det är alltid bra!
//Sissa och Åsa

Klass 3-4-5
Veckorna går fort fram... I matten arbetar vi med geometri. Vi lär oss mer om enheterna meter,cm,mm
samt kilometer och mil. Eleverna får också repetera några av de geometriska formerna och har fått
räkna ut både omkrets och area på dessa. Under nästa vecka ska åk 5 få lära sig mer om området skala.
Vi har också börjat repetera multiplikationstabellerna.
I SO fortsätter vi med Norden. Nu har eleverna i grupp börjat skriva fakta om ett nordiskt land var på
ett plakat. Vi ser en film om varje land. Härnäst ska vi bekanta oss med en känd författare från varje
land, först ut är Tove Jansson från Finland och här ska eleverna få lyssna på mig när jag läser en bok
om mumintrollen. Eleverna kommer att få ut en sammanfattning av vad vi lärt oss och vad de förväntas
kunna på det kommande provet.

I svenskan skriver eleverna en egen berättelse som de ska vara klara med under nästa vecka. Under
vecka 40 ska de ge varandra respons på deras berättelser.
Vi hoppas att vi ses på föräldramötet på måndag!

//Ida, Lotta o Gizzi

Klass 6
Vi har avslutat vårt arbete med magnetism med att bygga fiskespel! Med hjälp av magneter ska man få
napp i en liten låda! Från fiskedammar tar vi oss till nästa no-område som blir havet! Under våra so-pass
befinner vi oss fortfarande Stormaktstiden!
Det nya mattekapitlet handlar om procent, något som många känner igen från affärer och datorer!
Jag ska vara ledig fredag 25/9 samt vecka 40. Barnen kommer att vara i goda händer då Yvonne H.,
Anne R. samt Tomas Olofsson vikarierar!
//Åsa G

Fritids:
Vi leker samarbetslekar för att få en bra grupp. Vi är också i skogen, detta tycker barnen
är riktigt kul.
Bra att så många hörde av sig angående studiedagen. Vår önskan är att
alla hör av sig. Det är viktigt för att allt ska bli så bra som möjligt för era barn!
// Lotta o Sissa

Personalen från Virestad 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

