
 
 
Friskolenytt Bråthult v.4

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:  
Nu onsdagen den 28/1 är det studiedag på skolan och stängningsdag på förskolan. För de anställda innebär 
det ett välkommet avbrott då vi arbetar med fortbildning, planering och dokumentation. 
Ni förskoleföräldrar som har barnen hemma under stängningsdagen har rätt till en extra dag i 
barnomsorgen utöver ert ordinarie schema om ni har något speciellt ni vuxna behöver uträtta utan era barn. 
Prata med personalen i så fall! 
För skolans del; observera att onsdagen den 25/3 ej är studiedag hos oss som hos kommunen, den dagen 
rullar därför inte de kommunala bussturerna. 
Sandra Linde vår lärare/förskollärare ska gå på föräldraledighet fr o m april månad, jag återkommer med 
presentation av hennes ersättare när rekryteringen är klar. 
Nu hoppas vi alla på en bra termin med god arbetsro för era barn! 

//Christina 
 
 
 
Förskolan:

Fjärilen: 
Vi välkomnar Tuwa-Li till Fjärilsgruppen och säger hej då till Carl som flyttar till Björnarna. 
Barnen undrade om tomten var kvar i skogen, så vi gick till skogen och tittade, men tomten var inte kvar. Tomten hade 
flyttat till Nordpolen.  
 
Nu har barnen fått sin bestämda plats i samlingen, med bild och namn. Just nu tränar vi på att sitta still på sin plats i 
samlingen. Det går riktigt bra. Barnen tycker det är roligt med samling. Äntligen kom snön till barnens stora förtjusning 
med pulkaåkning och snögubbe bygge. 
 

Björnen: 
Albin har flyttar till Rexarna och Carl hälsas välkommen till vår grupp. Äntligen har Björnhuset blivit färdigt. Vi målade 
huset och barnen bestämde färgerna. Vi har också gemensamt bestämt regler för huset. Fråga gärna era barn. I 
samlingen har vi börjat med rim och ramsor. Titta gärna i pärmen. På torsdagsförmiddagarna har vi gympa i stora salen. 
På onsdagarna har vi utedag och beroende på vädret bestämmer vi om det blir hel- eller halvdag ute. Vi kommer också att 
gå ner till biblioteket i källaren. Där vi läser böcker och tränar vårt språk.

Rexarna: 
I Rexgruppen vill vi först och främst hälsa vår ny-gamle vän Albin välkommen! Albin som tidigare har varit i mellangruppen 
Björnarna är nu också en av oss Rexar. Välkommen! 
 
Snön som föll under inledningen av veckan blev ett mycket härligt och friskt inslag i utomhusleken! 
Vi vill påminna alla föräldrar vars barn tycker att det är roligt att åka pulka att skicka med dem en hjälm för att kunna 
åka i den stora backen. 

//Hälsningar från Marina, Emil, Ann, Tina, Sandra och Marie 
  



Skola:  
Nu har det härliga vintervädret äntligen kommit till oss och därför skulle vi vilja ha reda på om det finns några utav er 
föräldrar som skulle kunna tänka sig att spola is här på skolgården. Om det finns det så skulle vi uppskatta om ni kunde 
anmäla ert intresse på mailen friskolenytt@virestadsfiskola.se eller meddela detta till någon av oss i personalen. Tack på 
förhand. 
 
En kommande utedag är inplanerad här om några veckor så därför ber vi er att redan nu kolla/uppdatera 
vinterutrusningen för era barn där hemma. Skridskor, hjälm, vantar och liknande. På tal om hjälm så krävs detta för att 
man ska få lov att åka i pulkabacken här på skoltid. 
 
F-klass:  
Nu när snön äntligen har fallit och faktiskt legat kvar mer än några timmar har vi passat på att ha en ”mini” utedag som 
blev väldigt uppskattad. På förmiddagen innan vi gick ut, mätte och läste vi receptet tillsammans om hur man gör pinnbröd 
och då diskuterade vi för vissa av oss nya begrepp som till exempel deciliter, kryddmått och tesked. Vi lyckades bra med 
mätandet och rätt mängd för mmm vad de blev goda när vi grillat dem över elden och oboyen värmde skönt. 
 
Lite annat smått och gott som vi hunnit med är bland annat att vi spelat sudoku med färgklossar, spelat bingo med första 
ljudet i ett och ord, och haft R och S som veckans bokstav. Vi kommer att jobba vidare med första och sista ljudet i 
angivna ord genom olika lekar och övningar tillsammans eller enskilt och barnen börjar få en viss förståelse att man kan 
få nya ord om man tar bort eller lägger till ett ljud i ett redan befintligt ord. Tillexempel får man ju ordet år om man tar 
bort första ljudet som är F och så vidare. Barnen gör alltid sitt bästa i dessa språklekar och det rullar på bra när vi har 
våra dagliga samlingar. 
 
Från och med nästa vecka kommer vi att ha gympa tillsammans med Virestadsbarnen varannan onsdag. Eftersom vi bara 
är 8 stycken och får plats i en buss kommer vi att åka till dem. Jag och deras klasslärare Åsa hoppas på många givande 
och lärorika stunder tillsammans och med tanke på barnens feedback gällande när vi badat tillsammans tidigare så tror 
jag att barnen kommer att uppskatta att få träffa sina jämnåriga kamrater mer regelbundet. 
 

//Sandra 
 
1-3:  
Det finns nog fler än jag som tycker ÄNTLIGEN SNÖ istället för detta regnande. Eleverna får mycket mer att göra på 
rasterna när det finns ett snötäcke. Pulkabacken är flitigt använd måste bara få berömma alla för att de varit mycket 
duktig med att komma ihåg att det är hjälm på huvudet då man är i backen. 
I svenskan har nu alla berättat om sin bok som de läste under lovet. Det var många som blev nyfikna på kompisens bok och 
ville läsa den. Vi kommer att fortsätta läsa många böcker i klassen under våren. Vår bibliotekarie Kersti har köpt in 
böckerna som ingår i årets omröstning av bästa barn- och ungdomsbok och vi ska delta i bokjuryn och ge våra röster för 
vilka böcker vi tycker är bäst (mer information kommer). 
Ettornas nya kapitel handlar om 10-tal och att räkna till 100 med hela tiotal (10, 20, 30 osv.) Vi jobbar även vidare med 
hälften, dubbelt och beskriva läge. Tvåan har jobbar med tal upp till 1000 och fått räkna med miniräknare. Treorna har 
förstorat och förminskat objekt (övning i att rita i skala). De har också fått bekanta sig med bokstäver i 
matematikuppgifterna  (14 – a = 7; a =  ).  
I NO jobbar vi vidare med tema vinter. 

//Mimmi  
 
4-5:  
Hej föräldrar! 
Tyvärr har jag haft oturen och varit sjuk mycket efter lovet. Nästa vecka kommer jag tillbaka igen, det ska bli väldigt 
skönt!  
 
I NO har vi börjat prata om magnetism, vi såg en film och eleverna fick skriva anteckningar till filmen vilket kan vara lite 
svårt. Jag hoppas att vi nästa vecka ska hinna laborera lite med magneter! Vi har pratat om ng-ljudet där alla fick göra en 
stencil om ljudet. Åk 5 var med i ”vi i femman”, då hoppas jag att ni lyssnade! Det var kul att komma till radiohuset och se 
hur en inspelning går till och heja på Johan F och Alice som tävlade. Montessoriskolan från Växjö vann med 40-21, stort 
grattis till dem!  
 
När jag varit borta har Thye, Tomas, Yvonne och Anton varit i klassen. De har börjat med nytt kapitel i matten, börjat gå 
i genom j-ljudet samt tittat på filmer om Norden.  Nästa vecka är det åk 5 som ska läsa om Norden och åk 4 fortsätter 
med landskapen.  
Ha en trevlig helg!  

//  Ida  
 



Fritidshem:  
På fritids är vi vana att ha koll på tiden och vi kan med stor glädje meddela de som inte har märkt det att 
dagen nu är väl över en timme längre än vad den var vid jultid, vilket är härligt. 
 
Till vårt datorprojekt saknar vi några XP styrsystem. Om några av er ligger inne med XP (min. sp1a) 
installationsskivor som ni inte har nyttja av längre vill vi mycket gärna låna dem. Vi ska kunna installera och 
aktivera på 4 datorer. Tack på förhand. 
 
Medan snön ligger kvar vill vi påminna alla föräldrar vars barn tycker att det är roligt att åka pulka om 
möjligheten att lämna en pulka i anslutning till skolan. Men glöm inte hjälm! 
 
Under de senaste två veckorna har vi börjat att utveckla ett nytt ”måndagsspel”. Inspirerat av det 
föregående vilket blev mycket populärt men med en helt ny ”layout”. Många frågor återstår då vi 
inledningsvis har arbetat med att utveckla material och terräng till spelet, men nästa vecka börjar vi att 
tillsammans utveckla spelets regler. Vi hoppas naturligtvis att detta ska engagera lika många barn som 
föregångaren. 

// Thye & Emil 
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