
 

 

Friskolenytt Bråthult v.6 

 
 

 
Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:  

 

Äntligen har vi fått lite vinter om man nu gillar det, de flesta barn brukar i alla fall vara förtjusta.  

Hoppas bara att det varar över v.8 då i alla fall skolan är ledig, ibland ser jag att även ni föräldrar tar ut lite ledighet då. 

 

Jag är mycket glad över att kunna bjuda in er till ett alldeles speciellt tillfälle i vår. 

 

Tisdagen den 7/4 kl.18.00 (dagen efter påskledigheten) får vi på Bråthultsenheten besök av den välkände 

skolpsykologen Alf B Svensson som kommer prata om att "Våga vara förälder", om det livslånga föräldraskapet och 

vad det får för konsekvenser senare i livet. Vi kommer ha högt i tak och få möjlighet att prata mycket 

tillsammans, oavsett om du är förälder till skolbarn eller förskolebarn. 

All vår personal kommer också att medverka! 

Inbjudan kommer under v.13 men jag vill redan nu varmt rekommendera detta och flagga för att det kommer att 

bli en fantastisk kväll. 

Det känns bra att vi nu i vår verksamhet har möjlighet att bjuda in "talare" utifrån. 

 

Fr o m vecka 9 kommer det ske vissa personalförändringar och byten i Bråthult, jag kommer informera om den under 

rspektive flik. 

 
///Christina  

 

 

Förskolan: 
 
Fjärilen: 

Nu har vi börjat vårt nya tema Pippi Långstrump. Vi tittade på bilder på Pippi och hennes kompisar Tommy och Annika. 

Barnen visste genast vem Pippi var när vi visade bilden av Pippi i samlingen. Vi samtalade också om hur hon såg ut, rött 

hår, flätor och fräknar. Sedan tittade vi på vilken färg vi alla hade på håret, mörkt eller ljust, om någon hade samma färg 

osv. Där efter sjöng vi Pippi-sången. Nu ska vi gå vidare med detta tema och då behöver vi hjälp av er. Vi behöver bilder 

av barnens hus, mamma och pappa, ev. syskon och om där finns några husdjur i familjen. Ni kan lämna bilderna till oss eller 

maila till ann@virestadsfriskola.se 

Barnen har blivit riktiga hejare på att göra ramsorna om Per och Lisa, Igelkotten och Aporna som hoppar i sängen. Vi har 

också varit ute och lekt och åkt pulka i snön. 
 
Björnen: 

Nu har det äntligen kommit lite vinter och snö, härligt!!! Vi har ju en liten backe på våran baksida, och våra regler där är 

att vill man åka pulka där måste man ha hjälm. Vi har tyvärr inga hjälmar att låna ut, så skicka gärna med en om ert barn 

vill åka pulka. 

Just nu tränar vi hårt på ramsor med rim. Fråga gärna ert barn hemma om dom kan någon ramsa, vi börjar bli rätt 

duktiga!! 

Förra veckan målade barnen porträtt. De tyckte det var kul och satt länge och knåpade. Vi började med att titta oss i 

spegeln och därefter fick barnen berätta vad de såg och sen rita ner det på papper. Det kom många roliga kommentarer 

vill jag lova. Era barn är för härliga! 

I onsdags fick vi äntligen komma ut till vår "grillplats" igen. Det var länge sedan nu, och barnen var ivriga med att komma 

igång och leka. 
 
Rexarna: 

 

Vi Rexar har nu kommit igång lite smått med vårt temaarbete kring vatten. Snön blev ju förstås ett mycket uppskattat 

inslag med detta då vi har experimenterat och pratat om vatten i dess olika former och kretslopp. Tillsammans med Lisa 

har de kokat och smakat på te gjort på snö. De har till och med badat i snön vilket var kallt men mycket uppskattat! En 

varm bastu förgyllde situationen :-) 

 

Det har inte bara varit flera barn i gruppen som har fyllt år utan även den största Rexen av dem alla, Emil själv, och det 

firade vi med att baka en pannkakstårta i måndags vilket vi festade på som efterrätt efter lunchen, lite tråkigt att den i 

sin tur var fläskpannkaka. 

mailto:ann@virestadsfriskola.se


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

 

Emil kommer förändra sin roll i förskolan successivt i vår beroende på att han ska bli tvåbarnsförälder. 

Emil kommer vara ledig varje onsdag och fredag, men istället inte arbeta på fritids utan arbeta hela sina dagar 

hos Rexarna. 

På onsdagar/fredagar kommer någon av de andra ordinarie pedagogerna ta ansvar över Rexarna så vi får en helhet 

för dem under deras sista viktiga halvår på förskolan. //Christina 

   

 
Skola:  

På tisdag den 10/2 har skolan en gemensam, kort utedag. Vi är ute mellan kl. 8.30-11.00 där vi kommer ha olika aktiviteter 

i tvärgrupper. Vi kommer bland annat ha pulkaåkning så tag gärna med hjälm och varma kläder. Torsdagen den 26/2 ska vi 

åka till Diö ishall och åka skridskor. Har ni möjlighet att låna ut skridskor får ni gärna skicka med extra par, om ni inte 

har skridskor, säg till i god tid så hjälps vi åt att hitta ett par! Till denna dag behöver ni skicka med skridskor, hjälm och 

en liten fika (kanske en varm dryck?).  

 

 

F-klass:  

Sandra har varit sjukskriven sedan tors den 29/1 to m mån den 9/2 p g a en långdragen förkylning. Under tiden har Lisa 

S följt Sandras planering (någon dag har Maggan B och Marie W hjälpts åt). En dag fick jag äta en underbar 

jordgubbstårta som barnen hade bakat! 

Tanken är att Sandra börjar jobba igen den 10/2 fram till sin föräldraledighet som börjar den 30/3. 

Hennes vikariat är utannonserat och kommer vara tillsatt under v.10, jag återkommer då med mer information. 

 
//Christina 

 
1-3:  

Med januari bakom oss och den korta månaden februari här så är vi snart framme vid nästa skollov (sportlovet v.8). Jag 

hoppas att snön får vara kvar ett tag till för det finns så mycket roligt att göra. Skolan har en kort utedag inplanerad 

nästa vecka (mer informationen finns under skolans rubrik).  

Vi har vid några av utepassen passat på att använda snön i våra aktiviteter. Eleverna har fått kolla vad som händer när de 

tar in snö och lägger den i ett vitt kaffefilter, de har byggt snöskulpturer och vi har letat djurspår i skolans närhet. Slag 

efter rådjur och några kråkfötter hittades (eller kanske var det från skatan...).  

Alla har nu fått börja jobba i nästa mattebok. Jag kommer att ha kvar den första boken i skolan för det finns uppgifter 

som vi kommer att gå tillbaka och arbeta med igen. Vi kommer att fortsätta med att ha matteläxa till fredagar och för 

det mesta kommer det att vara repetitionsuppgifter på en stencil men ibland är det markerade sidor i matteboken som 

ska vara klara till fredagen. 

I svenskan har ettorna fått arbeta med ordklasserna substantiv och adjektiv, vilket även åk 2-3 har repeterat samt att 

de har jobbat med skiljetecken och några vanliga förkortningar. Vi har varit nere i skolans bibliotek och lånat lite böcker 

för att hålla igång läsandet. Då utbudet inte är så stort ännu så fortsätter vi att besöka huvudbiblioteket varje månad 

och nästa besök är inplanerat torsdagen den 12/2.  

 
//Mimmi  

 

4-5:  

Nu äntligen har åk 5 påbörjat arbetet med Norden. Just nu svarar de på frågor som handlar om olika sorters kartor och 

jordens gradnät, åk 4  jobbar på för fullt med Sveriges landskap. 

I svenskan har eleverna gått igenom j-ljudet som nu är klart, vi har påbörjat bokjuryn, där eleverna läser olika böcker, 

betygsätter dem och så småningom diskuterar böckerna i grupper tillsammans med Kersti (vår bibliotikarie).  Eleverna 

har också fått lära sig de olika tempusformerna i verb, vi har berört prepositioner samt pronomen.  

 

Matematiklyftet denna termin handlar om algebra, därför har eleverna blivit introducerade om vad det är och har fått 

testa på olika ekvationer, de löste dessa ekvationer galant! Mer algebra kommer nästa vecka! I matteboken räknar åk 5 

med Tal  och åk 4 räknar Tid.  
Vi har även hunnit med att jobba med teknik, där får eleverna bygga och designa en raket. Målet med det är att förstå 

hur en raket ser ut och varför, vi passar även på att prata om tredimensionella geometriska figurer som cylinder och kon.  

Nästa vecka:  

Utedag på tisdag (ser mer info om det under skolans rubrik)  

På onsdag åker vi till biblioteket och lämnar tillbaka böcker. Vi lånar inga nya böcker eftersom vi har satt igång bokjury, 

det är snart lov samt att jag slutar veckan efter lovet.  Vi har också lånat böcker i vårt egna bibliotek.  

På torsdag är det min sista dag i Bråthult, då blir halva dagen en vanlig skoldag och den andra halvan säger vi hej då, en 

gemensam fika och någon lek är tanken.  

Jag hoppas att det gått bra för alla i åk 5 där hemma med HKK-läxan, glöm inte att den ska in på måndag! 

 

//  Ida och Anton 



 

Fr o m v.9 arbetar Thye i klassen mån- tis och Yvonne H ons-tors. 

Det jag som rektor arbetar med nu är överlämningar till dem av IUP och åtgärdsprogram, samt vissa 

schemaförändingar så att samarbetet flyter smidigt. Jag kommer att finnas på plats både tisdags- och 

torsdagseftermiddagar för handledning och diskussion med dem båda.  Ni föräldrar som har frågor eller tankar 

över hur det hela fungerar hör gärna av er under v.10.  //Christina 

 
 

Fritidshem:  

 

Först och främst vill vi uppmärksamma att dagen har blivit 2 timmar och 8 minuter längre sedan nyåret och det känns ju 

bra :-) Njut! 

 

På fritids provspelade vi i måndags det nyutvecklade fritidsspelet för första gången och vi vågar nog påstå att det 

upplevdes både roligt och balanserat av de barn som deltog! Naturligtvis är alla barn som är intresserade av att pröva 

välkomna att delta men vi vill rikta ett extra tack till de barn som har engagerat sig från början och tillverkat såväl 

material som spelregler. Nu när vi har en bas finns det oändliga förutsättningar att utveckla! 

 

Det har varit uppskattat att snön äntligen ville lägga sig och flera barn väljer dagligen att fortsätta leken utomhus efter 

att de erbjudits att gå in under eftermiddagarna. Kul! 

I tisdags var det 12 stycken barn som följde med till ”Josefines backe” där de prövade de mest avancerade åkstilarna :-) 

 

Observera att alla fritidsbarn har fått med en lapp hem under helgen där vi i vanlig ordning vill delges i vilken omfattning 

era barn kommer att vara på fritids under sportlovet. Vi önskar att få tillbaka denna redan på måndag, uppmärksamma 

det korta datumet! 

 
// Thye & Emil 

 
 

Fr o m v.9 är det också en viss förändring på fritids eftersom Thye arbetar i skola mån-tis. 

Emils och Sandras föräldraledigheter kommer också påverka det hela lite grand. Grunden är att Marie W är 

ansvarig på fritids må-tis och Thye ons-tors, givetvis kommer de ha ytterligare en person vid sin sida, ni kommer 

möta Lisa S en hel del men även den personen som går in på Sandras vik.      // Christina 

 

Personalen från Virestads Friskola 


