
Friskolenytt Virestad v.10

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola: 
Hej alla föräldrar!
Vi har lite personalförändringar nu, mellan sportlovet och påsklovet.

Skola:
Vi välkomnar nu Ida Bruhn som börjat sin fasta klasslärartjänst i 2-3-4:an. I arbetslaget runt 
den klassen ingår som tidigare Lotta, Yvonne o Gizella. Ni föräldrar som ännu inte träffat Ida,
hör gärna av er, kom på besök eller maila henne på :ida@virestadsfriskola.se om ni undrar 
över något. I slutet av april/början av maj är det dags för utvecklingssamtal.

Förskola:
Annie Ohlsson (från föräldraledighet, tidigare anställd i Bråthult) börjar jobba med Therese 
och Johan på månen v.12. Vi hälsar Annie välkommen.

Vikarier:
På förskolan i vår kommer ni möta två nya vikarier; Markus Wannerfeldt samt Mikaela 
Magnusson. Vi hälsar dem välkomna!

Sommar och semester
Just nu håller vi på med att planera för personalens sommarsemester och under v.15 kommer 
det lappar till er där ni kan fylla i ert barnomsorgsbehov under sommaren. Vi är skyldiga att 
hålla öppet efter era behov och stänger bara om vi inte har några barn. Däremot kommer vi 
samarbeta med Bråthultsenheten några veckor i skiftet juli/augusti och hur det kommer se ut 
kan vi först presentera när vi fått in alla lappar.

Skolstart och läsårstiderna är ej fastställda ännu, vi inväntar kommunens läsårsplanering för 
att kunna samplanera de flesta studiedagar.

Blivande F-klass:
Glöm ej föräldramötet för blivande F-klass tisdagen den 10/3 17.30.
Vad innebär det att gå i F-klass?
Måste man kunna bokstäver?
Leker man bara?
Har man läxor?

Vi kommer att prata övergripande om arbetet i F-klass och förskollärare och fritidspedagog 
berättar om vad man gör i F-klass och på fritids. Vi delar också ut ansökningsblanketter ni 
beöver fylla i. 
Maila till mig om ni kommer: christina@virestadsfriskola.se

//Christina



Förskolan:

Solen och månen:
Nu har februari passerat och den innebar en hel del sjukdomar, inte ovanligt dock. Nu är 
lyckligtvis de flesta friska och tillbaka. Vi har varit ute på gården en hel del och även gått en 
promenad och tittat på vårfåglar. Månen har varit vid Ekbacken och haft samlingar och lekt. 
Vi håller just nu på med att rimma, barnen är jätteduktiga. Vi läser också en del sagor, både 
med och utan rim. Vi har tänkt jobba mer med sagor på olika sätt framöver. Vi påminner om 
påsklov v 14, lappen vill vi ha in senast den 20 mars. Ni har också fått ut en enkät som vi 
önskar att ni avsätter några minuter på att fylla i. Vi vill bli ännu bättre och behöver era 
synpunkter. Solenbarnen väntar på att babblarna skall komma till oss och flytta in i husen som
vi har gjort till dem. Vi kommer att jobba vidare med dessa härliga figurer, som alla har sina 
egna egenskaper. Vi hälsar Annie Olsson välkommen till oss. Hon har varit i Bråthult innan 
sin mammaledighet. Vi tackar Hanna men är säkra på att hon kommer att vara här en hel del 
framöver. 

   //Clara och Åsa,Johan, Hanna och Theres 

Paviljongen:
Ni får gärna vårstäda lite vid ert barns hylla.
Vi jobbar vidare med vårt tema ”fåglar” och nu när det börjar bli vår så passar vi på att titta på
alla fåglar som har kommit hit efter vintern.
Vi har varit nere på fältet och tittat på tranor och svanar och alla kanadagäss. På onsdag 
kommer vi att göra en utflykt till Ramsås, ni får gärna ta med er ert barns bilkudde.
En liten påminnelse till alla blivande f-klassare: glöm inte mötet på tisdag i Bråthult.

//Ann-Marie, Jenny, Marie-Louise, och Frida

Skolan:
Ishallen var mycket uppskattad både bland elever och personal. Alla barn vågade ge sig ut på 
den hala isen. Genom utvärderingen som gjordes kom kom enbart positiva responser fram 
förutom att vi kunde varit där lite längre! 

F-klass
Barnens sagor och faktatexter om igelkottarna hänger nu uppe i klassrummet och ute i skolans
korridor. De har skrivit tillsammans på datorn tre och tre.  Ett barn låtsasskriver det som de 
andra säger och därefter byter de roller med varandra. Slutligen har de fått återberätta det som 
skrivits för mig. På så sätt bygger skrivandet på talet och sker vid datorn innan barnen 
egentligen kan skriva, i alla fall längre meningar. Därefter har barnen arbetat med sina texter 
på olika sätt. Till sist har det praktiska tagits vid genom att klippa ut sagorna och montera dem
på färgat papper och slutligen rita en bild som passar till innehållet.
När vi var i skogen förra veckan hittade barnen ett skrin fullt med små frågekort. Frågorna 
handlade om sådana saker som vi arbetar med i klassrummet både inom svenskan och i 
matematiken. Barnen fick arbeta i grupp och när de löst en uppgift fick de gå till en vuxen och
visa upp eller tala om hur de tänkt. Varje grupp höll ordning på sina små ”uppdrag” genom ett
protokoll. Detta var mycket populärt. Under skogspasset denna vecka gjorde vi 
grimasorientering. Låt gärna ditt barn berätta om hur det gick till!
Vid ett klassråd för några veckor sedan kom förslaget upp att basta efter gympan. Denna 
önskan var lätt att uppbringa,alla som ville bastade och mådde bra i värmen. 
Vi övar även lite påsksånger. Kanske kommer detta mynna ut i en liten miniuppvisning på 
skolan. Vi får öva och se vad som händer. 



// Sissa och Åsa

2-4:
Nu har jag så smått börjat komma in i klassen och det känns jättebra! I matten har åk 3 börjat 
jobba med multiplikation och division tillsammans med Yvonne. Den fina boken om 
människan som åk 3 har arbetat flitigt med är nu äntligen klar! Åk 4 har börjat med bråk, vi 
har lagt matteboken lite åt sidan nu i början och i stället pratat om bråk och jag har försökt 
visa det konkret, vi har till och med kommit in lite på procent. I NO har alla fått göra en egen 
fallskärm och alla fick givetvis testa sin fallskärm utomhus, dessa har de fått ta hem, kanske 
för att provflyga när det är mer vind ute? I SO har vi jobbat med järnåldern, vi har sett film 
och läst om hur människor klädde sig, vad man åt och hur man bodde. Fortsättningsvis 
kommer jag presentera vad en runsten är och tanken är att de ska få testa på runskrift. Därefter
påbörjar vi vikingatiden, där kommer eleverna få en text och ett arbetsblad som de gör i 
grupper, de kommer att bygga vikingaskepp och kanske en vikingahjälm (jag får se vad jag 
hittar för roligt). I svenskan läser vi bokjuryböcker, vi har pratat om substantiv,verb och 
adjektiv samt skrivit en kort berättelse. Kersti ska försöka att få in lite nya bokjuryböcker i 
klassen. Tillsammans har vi pratat om hur man är en bra vän, vilka kloka tankar det finns i 
klassen, vi kommer ha fler diskussioner och övningar kring detta ämne. 
Nästa vecka påbörjar åk 3 de nationella proven. 
Trevlig helg!

// Yvonne, Gizi och Ida

5-6:
Vårt besök i ishallen var mycket lyckat! Då vi utvärderade var barnen nöjda, ett tips till en 
annan gång var att få stanna lite längre!!
Vi har hamnat i Medeltiden! Barnen jobbar flitigt med arbetsschemat där de läser om kungar, 
drottningar, sjukdomar, riddare och andra spännande saker!Arbetet varvas med lite filmer där 
vi får bekanta oss med medeltidsföremål och traditioner! På tekniken ska vi tillverka små 
borgar, så tomma toarullar och flingpaket mottages som byggmaterial!
Vi har gjort försök med statisk elektricitet och sett spännande saker som kan ske då!Slutsatsen
vi drog är att olika laddning dras till varandra och lika laddning dras från varandra! Vi har 
även lyckats få små lampor att lysa och talat om sluten krets samt serie- och 
parallellkopplingar!
Jag har fått läsa trevliga bokrecensioner som barnen skrev efter lovet. Kersti har också varit 
här och haft bokprat. Hon hälsar att det blev spännande samtal!I fredags fick vi öva oss både 
på att tala och lyssna på engelska. Robyn från Australien var här och berättade hur det är att 
leva och bo där. Barnen lyssnade och ställde frågor. Vi var många som blev sugna på att ta en 
tur dit. Vi tackar Tomas Olofsson som fixade detta besök åt oss. Vecka 12 är det dags för ny 
recension. På tisdag åker vi till biblioteket i Älmhult där det finns lite fler böcker att välja på.

// Åsa

Fritids:
Nu drar vi igång den årliga pingisturneringen, en dam- och en herrklass. Glädjande nog har vi 
ett fyrtiotal anmälda. Det blir många rafflande matcher. I början av nästa vecka (11) delar vi 
ut lapp om påsklovet, som vanligt är det bra med snabbt svar, sista inlämningsdagen är den 
20/3.

// Lotta och Sissa 
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