
 

 

Friskolenytt Bråthult v. 21 

 

 

 
 

 

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola:  
Hej alla föräldrar! 

 

Här kommer det näst sista friskolenytt och vi har snart sommaren här. 

 

Alla som vill är välkomna till  
 

SKOLAVSLUTNING 
 

Nationaldagen den 6/6-15 kl. 10.00 i Virestads kyrka 
 

Efteråt tågar vi med egen fikakorg till hembygdsparken och avnjuter vår fika tillsammans. 
 

(För skolan kommer separat inbjudan nästa vecka, men alla ni andra som tycker att detta vore ett trevligt sätt 

att fira nationaldagen är välkomna ändå!) 
 

 

Vi i Bråthult bjuder vi in alla barn och förskoleföräldrar till arbetseftermiddag, se separat information, tanken är 

att vi ska jobba med vår utemiljö och göra lite planteringar och skojiga lekmiljöer för barnen. Anslag kommer 

hänga på förskolan och tala om för personalen att ni vill komma. 

 

Vi inom skolledningen arbetar just nu med tjänster och hur vår fördelning kommer att se ut inför nästa 

år. Grundtanken är att vi in nästa friskolenytt kommer ge besked vika som är ansvarspedagoger i de olika 

klasserna och grupperna 

 

///Christina 

 

 

Förskolan: 

 

Information från skolskjutssamordnaren 

Tider går fort och vi närmar oss snabbt skolavslutningen. Jag håller som bäst på att lägga pusslet med 

skolskjutsarna inför nästa läsår. Är det någon som har förändrade behov så hör snarast av er till mig. Speciellt de 

elever som börjar F-klassen till hösten behöver jag veta om ni vill ha skolskjuts. Även om ni inte har behov så är 

det bra att få veta det. Allt för att vi skall kunna lösa det så effektivt och bra som möjligt. Skicka ett mail eller slå 

en signal. 

 

Tomas Harrysson 070-5194296 / tomas@virestadsfriskola.se 

Skolskjutssamordnare för Virestads friskola 

 

 

Det är nya telefonnummer till förskolan, fritids och skolan 

Förskolan  0760-360 237 

Fritids  0760-360 235 

F-klass  0760- 363 276 

1-2-3  0760-363 280 

4-5  0760- 363 286 
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Fjärilen: 

 

Förra veckan hade vi utedag på lägerplatsen. Barnen tycker verkligen det är kul att komma iväg till skogen och 

upptäcker nya saker att göra där varje gång. Denna veckan öste regnet ner på våran utedag så vi fortsatte med 

vårat Pippi-tema istället för att gå iväg. Barnen tryckte prickar med fingrarna på Lilla Gubben. I samlingen tittar 

vi på de olika familjerna och barnen är duktiga på att berätta vem som är på bilderna och vi jämför med Pippis 

familj. 

Vi har också hängt upp våra Pippi-pepparkakor i trädgrenen på avdelningen 

 

Björnen: 

 

Tror ni det blir någon vår/sommar? I skrivande stund är det sju grader varmt och regnet öser ner. Vi trotsar 

vädrets makter och är ute i ur och skur, och vi vill påminna om att skicka med barnen kläder som passar för 

utomhusaktivitet.  

Förra veckan behövde vi inga regnkläder på våran utedag. Då var det strålande solsken, barnen lekte med pinnar, 

kottar och byggde broar. Vi åt våran lunch ute och hade sedan läsvila och "sagovandring". 

Vi har varit på tipspromenad ute i skogen och vi märkte att vi underskattat barnen lite när vi skrev frågorna. Dom 

är jätteduktiga, och gav oftast rätt svar innan vi ens hunnit läsa färdigt frågan!! KUL!! 

 

På torsdag firar vi förskolans dag med Pippitema. 

På måndag har vi utedag som vanligt. 

Nästa vecka åker vi hem till Ville på Björnresa. Det blir spännande! 

V.23 planerar vi en sommarfest! Det är sista veckan vi är fulltaligt på avdelningen, sen börjar både personal och 

barn att gå på semester. 

 

Rexarna: 

Förra veckan gjorde Rexarna (inkl. 5-åringarna) ett första besök hos Cissi och barnen i förskoleklassen. Detta 

första besök ägnades framförallt åt att samtliga barn och Cissi presenterade sig för varandra följt av att vi deltog 

vid förmiddagsrasten. Jag fick intrycket av att barnen var lite nervösa inför detta tillfälle men nu är de många 

som längtar till nästa tillfälle! Denna vecka gjorde F-klassen ett studiebesök i Linnés Råshult men på tisdag är 

det dags igen! 
  
På torsdag firar vi Rexar förskolans dag i Virestad tillsammans med barnen där. Vi äter lunch på platsen och 

fortsätter därefter vår resa ut till Kvarnatorp där vi ska åskåda det årliga kosläppet. Jag tror och hoppas på en 

toppendag! Tack Katarina (Linus mamma) som följde med under dagen! 
  
 

// Marina, Emil, Ann, Tina och Marie 

 

 

Skola:  

 

Information från skolskjutssamordnaren 

Tider går fort och vi närmar oss snabbt skolavslutningen. Jag håller som bäst på att lägga pusslet med 

skolskjutsarna inför nästa läsår. Är det någon som har förändrade behov så hör snarast av er till mig. Speciellt de 

elever som börjar F-klassen till hösten behöver jag veta om ni vill ha skolskjuts. Även om ni inte har behov så är 

det bra att få veta det. Allt för att vi skall kunna lösa det så effektivt och bra som möjligt. Skicka ett mail eller slå 

en signal. 

 

Tomas Harrysson 070-5194296 / tomas@virestadsfriskola.se 

Skolskjutssamordnare för Virestads friskola 

 

Det är nya telefonnummer till förskolan, fritids och skolan 

Förskolan  0760-360 237 

Fritids  0760-360 235 

F-klass  0760- 363 276 

1-2-3  0760-363 280 

4-5  0760- 363 286 

 

Kommunmästerskap i friidrott åk 4-5 

Alla elever i åk 4-5 åker till Älmhult för friidrottstävling. De friidrottare skadelta ska  komma ombytta denna 

dag. Ta med vattenflaska och frukt!  

Vi som är kvar på skolan håller tummarna för vår skola. 
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F-klass:  

 

Terminen börjar dra sig mot sitt slut och det  innebär för oss i f-klass att vi har en del att avsluta och samtidigt se 

framemot. 

 

Barnen har vid några tillfällen fått träffa Mimmi som ska vara deras mentor i 1:a klass. De har också prövat att 

ha ”lektion” med henne i deras blivande klassrum. Spännande och roligt tyckte de! 

Det kommer att bli några fler träffar innan avslutningen. 

 

Vi har avslutat simningen, med fika i cafeterian. Uppskattat :-)! 

Jag har också gjort kortare ”intervjuer” mer era barn för att få en uppfattning om hur det går med inlärning av 

matematik och språk, samt trivsel i skolan. 

Resultatet av dessa  intervjuer får ni/har ni fått ta del av under utvecklingssamtalet. 

 

Vi var och lämnade tillbaka böckerna på stora biblioteket, men lånade inga nya. Däremot passade vi på att leka 

en liten stund på Nicklabackens fina lekplats! 

 

Utflykten till Carl von Linné i Råshult blev blöt men fantastiskt rolig. Vi fick träffa Carl och höra om hans 

barndom och livsverk. Efter det upptäckte vi (tillsammans med Åsa och barnen i f-klass från Virestad) 

trädgårdarna, ankorna och allt annat spännande i omgivningen. Vi lekte lekar tillsammans och fick tack och lov 

sedan äta vår matsäck inne i caféet:-). 

 

Idag,torsdag, hade barnen ”visningsdag” och alla fick visa och berätta om något. Vi tackar Edvin som visade sin 

popcornmaskin och bjöd på popcorn! 

Nu ser vi fram emot några härliga skolveckor innan sommarlovet är här. 

//Cecilia 

 

1-3:  
 

Nu har vi varit iväg och simmat. Alla har utvecklat sina simkunskaper bra. Vi har pratat lite om badvett och 

repeterat vilka regler som gäller när man är iväg och badar. I matten har ettorna jobbat vidare med addition och 

subtraktion i talområdet 0-20 samt  hela 10-tal upp till hundra. Tvåan och treorna har haft lite mattelaborationer 

och stiftat mer bekantskap med algebra. I svenskan har det blivit mycket prat om vad är en mening, och vad är 

viktigt att komma ihåg när man skriver en mening. Alla årskurserna behöver fortfarande träna på att det är stor 

bokstav i början på en mening och ett skiljetecken när meningen är slut. 

Läsprojektet börjar närma sig sitt slut. Nu väger skålen med stenar lite över fyra kilo, så på fredag tänkte jag att 

vi firar detta med att ha maskerad alternativt pyjamaspartry. Eleverna ska ha omröstning om detta på måndag.  

//Mimmi, Rebecka &Anton 

 

4-5:  
 

Det har hänt så mycket sen sist - femmornas Stockholmsresa, fyrornas prao, lovdagar och utvecklingssamtal. 

Trots allt detta hinner vi med mycket - i svenskan tar Spok-temat form o nästa vecka läser barnen upp sina egna 

spökhistorier, i matematiken avslutas sista kap nästa vecka, i eng. övar barnen A play med acting nästa vecka. 

Svenska minoriteter avslutades med fyrornas eleganta pussel om samernas religion, för att nu avsluta med 

Landstinget och Lag och rätt och no går in i sitt sista arbetsområde Jordens resurser. Allt avslutas i princip nästa 

vecka. Sen är det bara en vecka kvar. 

Majsolen lyser och värmer p r e c i s som barnen gör 

//  Yvonne, Thye, Lisa & Anton 

 

Fritidshem:  

Främst skal vi ha alla föräldrar att notera att vi har fått ett telefonnummer som bara går till fritids. Vårt 

telefonnummer är: 0760360235. 

Det är på detta nummer vi vill ha besked om allt som gäller fritids. Vi kollar meddelanden varje dag när vi 

kommer på fritids. Tack. 

Det märks tydligt att sommarlovet är närt förestående. Och alltså var är det skönt att ha utedagar omgivet av fint 

väder och grönt löv. Vi njuter av dessa dager de sista veckorna med vanlig rutin innan denna termin tar slut. 

 

// Thye, Marie, Cecilia, Lisa & Anton 

 

 

Hälsningar från personalen på Bråthults Friskola 


