
  
  

Friskolenytt Bråthult v. 40  

  

  

  

  

  

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:   

  

Nu har snart alla grupper på förskolan samt klasser haft sina föräldramöten, återstår klass 3-45 

i Bråthult och det återkommer Marie-Louise med.  

Vi har underbara höstdagar framför oss, kanske ska en del av er ha lite ledigt i samband med 

Allhelgona/Halloween v.44. Denna vecka har höstlovslappar delats ut på alla enheter. Vi behöver 

era schematider eftersom skolbarnen har höstlov och ni med syskon/kusiner kanske tar lite ledigt. 

Vi samplanerar all personal och måltider på förskola/fritids så det är mkt viktigt för  
oss att veta om era tider är de vanliga eller om ni har förändringar. Lämna in senast 
fre den 14/10, är det inga förändringar så meddela personalen det. Tack för att ni 
hjälper oss!  
Veckan innan, den 22/10 får vi besök av ”Musikhögskolan flyger”; det är elever från 

Musikhögskolan i Malmö som är ute på turné. Det brukar vara väldigt trevligt, det är för alla 

elever samt de äldsta på förskolan.  

Nu är det dags för utrymningsövningar på skola/fritids/förskola, vi i personalen har reviderat 

våra KRIS-planer och pratat om vi ska agera, vi har också beställt speciellt utbildningsmaterial 

till våra barngrupper så att vi kan lyfta det på rätt nivå för alla. Några kommer också se film om 

brand och hur man ska göra när det brinner.  

Varje skola/förskola/fritidshem ska ha ett ”Forum för samråd”, det är en diskussionsgrupp 

där man kan diskutera frågor som känns aktuella för föräldrar kring verksamhet, pedagogiska 

frågor samt den egna förskolan/skolan. Vi menar starta en sådan diskussionsgrupp och kommer 

träffas en gång varje termin.  

Där kommer vi vara lyhörda och försöka lyfta de frågor som känns aktuella för er i 

Bråthult/Virestad.  

Intresserade?  Anmäl till cecilia.a@virestadsfriskola eller christina@virestadsfriskola.se  

                                                                                                                         

                                                                                                                   ///Christina o Cecilia   

Förskola:  

Nu denna helg är det dags, lördagen den 3/10 8.00 i Bråthult.  

Vi bjuder då in förskolans föräldrar för att få hjälpa till med arbete med vår utemiljö, på 

veckans föräldramöten på förskolan lyftes detta. Tanken är att vi ska träffas och trivas, får vi 

dessutom något gjort är det ju bra!  Vi bjuder på korv!  

  

Vi vill tacka alla föräldrar som hade möjlighet att komma på föräldramötet. Tack för en trevlig 

och givande kväll!  

Här kommer en kort sammanfattning:  

Mötet började med att förskolechef Cecilia presenterade sig och gick igenom förskolans 

policy/våra rutiner (som ni fått tidigare via mail eller papper). Efter det var det fika och vi 

delades upp. På de olika avdelningarna pratade vi pedagoger om våra respektive teman och 

aktiviteter som pågår på förskolan.  

  

  



  

  

  

Fjärilarna  

Nu utnyttjar vi det fina höstvädret maximalt, innan rusket kommer. I tisdags hade vi en härlig 

förmiddag på lägerplatsen. Barnen leker jättebra och dom upptäcker mycket på marken som är 

intressant. När vi går till lägerplatsen går vi alltid förbi en myrstack som barnen är intresserade 

av. Nu ska vi sätta en pinne bredvid myrstacken och markera hur hög den är. Sedan ska vi se hur 

flitiga myrorna är på att bygga sin stack.  

                                                                                     // Ann och Tina   

Fåglarna  

De senaste veckorna har gått som planerat. Vi har varit ute en hel del för det har varit helt 

underbart väder. Vi kommer att fortsätta som planerat och nu när vi fick vårt mål från styrelsen 

(HÄLSA) så kommer vi att tänka extra på hur vi mår, vad vi stoppar i oss m.m.   

Vi tyckte det var jätteroligt att det kom som så många på föräldramötet! Om ni har frågor så är 

det bara att dyka på oss... Och kolla gärna på dörren då och då vad vi har planerat.   

                                                                                                               // Emma & Marie  

  

Fiskarna  

Nu börjar vi med simskola jämna veckor på torsdagarna mellan 9-11:30 i Lönsboda.   

Vi har nu vårt prioriterade mål "hälsa",  

Tema kroppen passar bra för hela gruppen. Nu har vi höst och vi skapar med naturmaterial. På 

samlingen har vi nya ramsor från v. 41, tränar vi vidare med räkning till tio med plus och 

likamedstecken. Vi använder alfabetet och skriftliga övningar över dagen. Varje barn fick sin 

egen pärm och de ska kunna bestämma själv när de vill göra detta.  Det funkar jättebra!   

                                                                                                        // Marina  

  

  

Skola:  

Nu denna helg är det dags, lördagen den 3/10 8.00 i Bråthult.  

Vi bjuder då in alla skolföräldrar för att få hjälpa till med arbete med vår utemiljö. Tanken är 

att vi ska träffas och trivas, får vi dessutom något gjort är det ju bra!  Vi bjuder på korv!  

  

Vi skulle i varje elevgrupp vilja ha två klassföräldrar för att få igång lite roliga kringaktiviteter 

som ökar vår gemenskap, en del har redan anmält sig men några fattas, hör med er lärare! Tanken 

är att 3-4-5 ska bjuda in till en kvällsaktivitet under nov, klass 1-2 i februari och Fklassen i april. 

Vi på skolan kommer hjälpa till på klassrådstimmarna och hitta på idéer med eleverna som sedan 

kommer att presenteras för klassföräldrarna. Klassföräldrarna bjuder så in alla som vill på den 

egna skolan till ”månadsaktiviteten”, tanken är att det enkla är det som är roligast!  

Den 9/10 är det datumet vi vill att ni ska komma ihåg. Det är den sista dagen man kan fylla i 

”Skolenkäten till skolinspektionen”, hjälp oss med att få en hög svarsfrekvens!  

  

Det var en spännande resa till Huseby och vi hoppas att ni fått höra mycket om det hemma!  

Tisdagen den 6:e oktober ska vi ha en gemensam orienteringsdag tillsammans med Virestad.  

Årskurserna F – 2 kommer att vara i närheten av skolan i Virestad och klasserna 3 – 6 i Bråthult. 

Informationslapp om dagen skickas hem separat.   

  



F-klass  

Vi är nu inne i oktober och ännu har vi  varma dagar. Det innebär mycket tid ute i naturen och på 

vår gård. Vi tittar på förändringar i naturen och gestaltar det ibland med olika material och 

mycket färg.  

Årstidsträdet sitter på dörren till klassrummet och kika gärna på det tillsammans med ert barn 

och se om de hänt några förändringar!  

Veckans bokstav är ett arbete som barnen verkligen kommit in i och de skriver, ritar och bygger 

med bokstäverna på alla möjliga sätt. Nyfikenheten är stor. Härligt att se!  

Påminner om att titta i barnens mappar. Ibland får de ta hem lite läxa och då lägger jag den i 

mappen.  

Barnen har haft önskemål om en ”visningsdag”. Det blir på onsdagen 14/10 och då får de visa upp 

något hemifrån( EN sak var).  

Några barn hade sett ”supermånen” och ”blodmånen” och vi samtalade om detta på måndagen. De 

fick göra sin egen måne som nu hänger i fönstret inne i klassrummet.  

                                                                                                                                         //Cecilia  

 

1-2  

Vilket fint väder vi har haft och vilken tur att det var stjärnklart när det var 

månförmörkelse och supermåne. Jag märkte på eleverna att det var många som blivit väckta 

för att få se detta fenomen, själv låg jag och ”sussade” som godas när månen var som 

vackrast. Vad duktiga era barn  

är i vattnet, de flesta kan ju simma och flera simmar riktigt långt. Under so-lektionerna som 

följde efter badet på Haganässkolan, nu i veckan,  pratade vi om badregler, vad som gäller när 

man är i ett badhus och vad man ska tänka på när man badar i sjö och vid havet.   

Efter besöket i Huseby har det varit flera elever som pratat om trollsländelarven som vi hittade 

i bäcken, så på no:n har vi tittat på film om trollsländan och dess utveckling från nymf (larv) till 

flygfärdig slända.   

I matematiken är det dags att börja på ett nytt kapitel. Ettorna jobbar vidare med talen 9 och 

10. De räknar vidare med addition i talområdet 0 – 10 samt subtraktion (minus) med tal mellan 0 

och 5. Tvåorna jobbar bland annat vidare med begreppen tiotal och ental. Detta behövs då de nu 

även ska räkna subtraktion i talområdet 0-100 fast ännu enklare övningar med ental (t ex 75-4; 

89-5) och tiotal (t ex 75-10; 89-50). Eleverna kommer också arbeta med namn på geometriska 

objekt och ordningstal.   

Det börjar bli dags för utvecklingssamtal, under v. 41 kommer jag skicka ut en lapp där jag ger 

tidsförslag. Lämna gärna in lappen så snart ni bara kan. Ju fortare ni lämnar in desto större 

chans är det att ni får den tid ni önskar ☺.  

Hoppas vi alla får njuta av ytterliga soliga och ljumma höstdagar.  

            //Mimmi  

Bråthult 3-5  

Här arbetar alla på så gott det går. Härligt att se! Förra veckan avslutade vi arbetet om Norden 

med ett prov på onsdagen. Nästa SO-arbete är Medeltiden, som vi kört igång med nu i veckan. 

Förra torsdagen var vi i Huseby och dagen var givande på många sätt. Vi hoppas och tror att ni 

har fått reda på allt som de fick göra, Teknik och småkryp var temat.   

Idag, torsdag har vi varit i simhallen. Vi kommer att göra två besök till nu i höst. Hjälp dem genom 

att påminna så att badkläderna kommer med vid dessa tillfällen! Datum att komma ihåg: måndag 

19/10 och måndag 2/11. Vi skriver även i loggböckerna.  



Nästa vecka har Marie-Louise semester och Tomas Olofsson är vikarie. Måndag nästa vecka 

kommer eleverna tillsammans med Rebecka, Thye och Tomas göra en resa i hembygden.  

Spännande!                                                                  //Marie-Louise, Rebecka, Thye och Frida 

Fritids:  

Barnen har sannolikt njutit av många timmars härlig utelek i det vackra vädret vi har haft senaste 

tiden. Vi kan tids nog få dåligt väder så vi passar på att vara ute så mycket vi kan. Det uppskattas 

verkligen av barnen och inte minst skogen genljuder av glada barn i alla riktningar.  

Vi ska uppmärksamma de föräldrar som har barn inskrivna på fritids innan kl 7:30 - barn som ska 

äta frukost - att barnen behöver vara på plats kl 7:15. Efter 7:15 är skolan öppen och barnen ska 

gå på rast. Fritids ska ge förskolepersonalen besked varje vecka hur många barn som kommer och 

det är därför viktigt att ert schema stämmer och att tiderna följs. Höstlovet närmar sig och vi 

vill be er att ge besked om höst lovs tider, meddela vare sig tiderna är ändrade eller de samma, 

var noga med att lämna in lappen senast den 14/10  

                                                                                                                             ///Frida o Thye  

  

  

Trevlig helg önskar personalen i Bråthult!  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        

  

  

  

Personalen från Bråthults Friskola  


