
 

 

Friskolenytt Virestad v. 40 

 

 

 
 

 

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:  

 

Nu har snart alla grupper på förskolan samt klasser haft sina föräldramöten! Tack till alla som 

kunde komma! 

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 16/10, 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, söndagen den 4/10 14.00 i Virestad. 

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. 

 

 

 



 

Solen 

Vi arbetar vidare med vårt skapande tema. Vi har i veckan gjort potatistryck och pratat 

om färger. Barnen tyckte att det var konstigt att måla med hjälp av potatisen istället för 

penslar men hade roligt. Vi har också varit ute på vår vanliga promenad (Ekarundan). Barnen 

tycker att det är roligt att leka i skogen, de är särskilt förtjusta i kottar och pinnar. Vi har 

också lagt ett bananskal under en sten och nästa vecka ska vi se vad som har hänt med det!  

I övrigt är det till stor del traktorer och ”grävare” som gäller, men bondgårdens djur är också 

mycket populära. Barnen är så duktiga på hur de olika djuren låter.  

      
                           // Åsa, Annie & Clara 

 
Månen 

I samband med vårt tema ”JAG” så har vi gjort en utflykt för att se på alla kompisarnas hus. 

Som bekant håller vi ju på med en liten ”modell” av Virestad med omnejd där vi ska låta barnen få 

göra sina egna hus och placera dem på modellen. Detta är för att de lättare ska kunna se var 

kompisarnas hus ligger i förhållande till varandra.  

Än så länge har vi varit hemma hos Nira, Milton, Noah, Erna, Simon, Oscar, Emil, Milian, och Erik. 

Därför tänkte vi besöka de resterande husen på tisdag samt torsdag nästa vecka (v.41) På tisdag 

kommer Maria att visa Erna, Noah och Milian sitt hem och på torsdag kommer Nils och Linnea 

visa Nira och Milton sina hem. 

Eftersom vi inom kort hoppas på att kunna vistas i grillkåtan igen så tänkte vi fråga om det finns 

någon som skulle kunna tänka sig att bidra med lite ved? Vi hade blivit så glada! :) 

                                                             // Johan, Therese & Annie 

      

   

Paviljongen 

Lite info om vad vi tog upp på mötet på paviljongen: 

 

• Efter inledningen med Cecilia samlades vi i paviljongen och presenterade vårt tema ”Jag i 

Virestad”. 

Vi har tillsammans med barnen gjort en karta över Virestad på en vägg inne i paviljongen och 

placerat ut bilder på barnens hus samt andra byggnader. Barnen har fått fundera och bestämma 

vad vi mer ska placera på kartan. 

Några av barnens förslag: 

Stoppskyltar 

Bilar 

Skog 

Djur 

Cyklar 

Regnbåge 

Människor 

 

Kom gärna in och titta och fråga oss och barnen, vi berättar gärna! 

 

Eftersom vi vill att även ni föräldrar är delaktiga i vår verksamhet fick ni i grupper göra 

tankekartor kring vårt tema. Vi fick in många kreativa idéer som vi kommer ta med oss i 

verksamheten. 

Nedan följer några: 

Vad gör man på återvinningsstationen? 

Matkultur i Virestad? 

Virestads historia! 

Arbetsplatser i Virestad? 



Djur i Virestad 

Vad finns i sjön? 

 Vi pratade även lite om förskolans läroplan (Lpfö98 rev10) som är det verktyg vi har att 

arbeta med för att fastställa kvaliteten i förskolan, detta är en nationell plan och måste 

följas av alla förskolor i landet. Läroplanen består bland annat av mål, målen är 

strävansmål inte uppnåendemål som i skolan. Detta innebär att vi på förskolan ska ge 

barnen möjlighet att sträva mot målen, alltså inga krav på att barnen ska kunna vissa 

saker. 

Är ni mer intresserade och vill ha lite kännedom om vad vi har att arbeta efter i förskolan googla 

gärna på Lpfö98 från skolverket, eller fråga så har vi i pappersform här på förskolan. 

 Vi gick även igenom hur en vecka kan se ut hos oss: 

Temat löper genom hela vår verksamhet men vi lägger lite extra fokus på det onsdag och 

torsdag, en styrd aktivitet på onsdagen och reflektion kring onsdagens aktivitet på torsdagen. 

Tisdag delar vi in oss i tre grupper och jobbar med läs och skriv samt matematik. 

Detta är en grovplanering men vi är väldigt flexibla och utgår så mycket som möjligt från barnen 

intressen och behov. 

 Vi kommer att ha en lapp inne på förskolan där ni föräldrar kan skriva ner era 

kontaktuppgifter som vi sedan kopierar upp och delar ut till alla föräldrar som skrivit dit 

sina uppgifter. Detta är är ett förslag från er föräldrar och naturligtvis är det frivilligt 

att dela med sig av dessa uppgifter. 

 Även en lapp angående arbetsdagen på söndag den 4/10 kl 14-17 finns i hallen där ni kan 

skriva upp er om ni kommer. 

                                                                                                     // Jenny, Ann-Marie  & Hanna 
   

Skola:  

Vi tackar för att så många kom på föräldramötet i förra veckan. Vi är riktigt många när vi samlas 

tillsammans. Vad härligt! 

Vi hade, trots det sämre vädret, en bra dag i Huseby. Vi hoppas att du har fått höra lite om 

dagen och dess aktiviteter.  

Tisdagen den 6 oktober ska vi ha en gemensam orienteringsdag tillsammans med Bråthult. 

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

Informationslapp om dagen skickas hem separat.  

 

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 

 F-klassen 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!  

 F-klass: 

Vi har rimmat och pratat om vad som gör oss ledsna, vi rimmar och tittar på våra siffror. Målet 

är att alla ska känna igen siffrorna 0-9. Vi har haft speltimme, där alla spelade något spel. På 

musiken fortsätter vi att sjunga, ny för denna vecka var ”Här är en blues”.  

Vi kommer att fortsätta att prata om våra känslor och hur man är mot varandra. Språklekar: vi 

tränar på rim och ramsor. Mattelekar: vi laborera med talen 4 och 5. 

                                                                                                                                     ///Yvonne 

 



Klass 1: 

I veckan har vi arbetat med bokstaven L. Barnen har bland annat byggt ord med hjälp av 

bokstäver ur bokstavslådorna. Och på tavlan har barnen byggt meningar med hjälp av bildkort 

som innehåller bokstaven L och högfrekventa ord såsom vi, jag, du, en, ett, har, och, ser. 

Därefter läser vi dem tillsammans. Barnen är stolta när de läser tillsammans.  

 

Vi har pratat mycket om vad man kan göra på rasterna och att det är roligt att göra olika saker 

samtidigt som man kan få fler kompisar att leka med. Just nu har det blivit väldigt populärt att 

leka ute i skogen. Hur kan då en vecka se ut? För att ta reda på det har barnen fört protokoll 

över vad de gör på sina raster. Protokollet har de förvarat på insidan av sitt bänklock. I nästa 

vecka ska var och en föra över sin vecka i ett stapeldiagram. Utifrån detta hoppas vi att kunna 

arbeta med orden såsom dubbelt och hälften. -Var det några aktiviteter som var lika många till 

antalet? Eller, -Är det någon aktivitet som du har varit vid dubbelt så många gånger vid? Barnen 

kommer också att berätta om sin bästa rastaktivitet och varför den är bäst och så vidare.  

 

Vi har också varit ute och lekt en lek där vi övat på att känna igen olika träd med hjälp av deras 

bladform. Snart kommer bladen, än mer, ändra färg och då ska vi göra vissa färgövningar. 

 

Restaurang Guldkant kokade en rejäl kastrull med klassens egna odlade potatisar i fredags. Tack 

till dem! Potatisarna som blev över stekte vi och åt till en annan lunch. Därefter slutade vi vårt 

”potatisarbete” med att var och en fick svara på en del frågor om just potatisen.  

 

Till sist vill vi tacka Sara Cronsjö som gjorde sin praovecka hos oss under förra veckan. 

                                                                                                                         ///Åsa R 

 

Klass 3-4-5 

Nu är provet om Norden klart och eleverna har fått reda på sitt resultat. Jag behåller proven 

här i skolan men kommer visa dem på utvecklingssamtalet som kommer vara efter höstlovet. 

Fråga gärna ditt barn om resultatet! Eleverna gjorde redovisning här i skolan framför klassen om 

det nordiska landet som de arbetat med. Alla grupper var superduktiga!! 

Fortsättningsvis i SO blir det att konstruera Öresundsbron. Vi har läst om förbindelsen och 

eleverna har fått skriva en egen faktatext utifrån en tankekarta. Vi hoppas att vi hinner börja 

med detta på måndag eller onsdag. Så fort det är klart startar vi upp med medeltiden... 

spännande! 

 

Berättelsen drog ut lite på tiden, så är det ibland! På måndag morgon startar vi med att ge 

respons till varandra och sedan är tanken att de ska vara i grupper, välja ut en berättelse från 

gruppen och dramatisera den inför varandra. 

 

I matten har vi avslutat kapitlet geometri. Vi har hunnit med mycket olika saker. Eleverna i åk 5 

har fått arbeta med skala på ett konkret sätt i klassrummet där de både mätt dörrar, fönster 

och tavlan i klassrummet och ritade dessa i skala 1:20. Jag gjorde en geometrisk figur som jag 

förklarade med ord för eleverna och de skulle försöka att rita figuren utan att ha sett den... lite 

klurigt tyckte vissa. Vi här även fört in matten i bilden, där de har fått arbeta med olika 

mönster! På måndag börjar åk 4 med addition och subtraktion och åk 5 med decimaltal! Åk 4 har 

haft genomgång på sitt kapitel och åk 5 får det på måndag! 

 

Tyvärr används det många opassande ord här i klassen, ibland på skämt men det är ändå inte OK! 

När är det skämt och inte? På måndag kommer vi att arbeta med detta på eftermiddagen. Vad 

betyder orden, hur känns det när någon säger så? Vi kommer också att börja med ”veckans mål”. 

Varje vecka kommer vi sätta upp ett nytt mål, det kan vara ”säg minst fem positiva ord till den 



som sitter jämte dig i klassrummet”. Utvärdering kommer att göras på fredagarna! Eleverna 

kommer på måndag få vara med och bestämma olika mål som de anser att vi behöver träna på!! Nu 

måste det bli skärpning med våra ordval, vi ska fokusera på det positiva hos varandra istället för 

tvärtom!!                                                                                                ///Ida, Lotta, Gizzi 

 

Klass 6 

Kul att så många kunde komma till vårt föräldramöte! Viktigt att vi har ett bra samarbete så att 

vi kan stötta och uppmuntra barnen i deras utveckling! 

Klassen jobbat några dagar tillsammans med Yvonne, Tomas och Anne. Nu när jag är tillbaka drar 

det ihop sig till mattediagnos, prov på Stormaktstiden och lite annat smått och gott! Först och 

främst laddar vi inför tisdagens orienteringsdag i Bråthult! Barnen har fått särskild lapp om 

detta!                                                                                                                               ///Åsa 

            

 

Fritids:  

Vi har haft underbart väder denna vecka. Skicka gärna med barnen en fleecejacka  

eller liknande. Det skiljer ganska mycket på temperaturen mellan morgon och efter- 

middag. Vi har varit mycket ute och lekt lekar som tränar oss på olika saker, som att samarbeta,  

vänta på sin tur, stå och gå på led mm. 

De barn som äter frukost måste var här 7.15.  

Höstlovslapp kommer inom kort, inlämning senast den 16/10 

                                                                                                                  //Lotta. Sissa. Marcus.  

 

Trevlig helg önskar personalen i Virestad! 

 

 

 

 

 
 

 


