
Friskolenytt Virestad v.12

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola: 
Med detta friskolenytt följer en inbjudan till vårens föräldramöte; vi kommer vara en stund 
både skola och förskola tillsammans och lyssna på barnpsykologen Alf B Svensson, därefter 
fortsätter vi i respektive förskolegrupp/klassrum för information. Jag är säker på att vi får en 
toppenkväll tillsammans! Lämna anmälningslapp senast nästa fredag

Med friskolenytt denna gång följer en ansökningsblankett för bidrag ur 
”Majblommekommittén”. Det är snart dags att sälja nya majblommor och med det ökar 
intäkterna i kassan. Den är tänkt att kunna söka bidrag ur för de familjer som i svåra 
situationer inte får ihop ekonomin kring barnen. Gå gärna in på majblommans hemsida!
Ansökningar lämnas senast på torsdag den 26/3, antingen anonymt till klassläraren eller också
kan man skicka in den till:

Majblommekommittén
Virestads friskola Pehr Hörbergsv.14
343 73 Virestad

Ansökningarna behandlas under fullständig sekretess av Stenbrohults majblommeförening.

Jag vill även påminna om enkäten angående skolutvärderingen som styrelsen skickat ut. Den 
ska lämnas in senast den 31 mars. Tack!

Önskar er alla en trevlig påsk, snart är det vår!                                        //

//Christina

Förskolan

Solen och Månen:
Som ni ser har vår nya kollega Annie börjat hos oss denna veckan. Hon kommer att jobba 
närmast månenbarnen. Vi är jätteglada att ha henne här.

Månen har fokuserat på temat sagor. Vi läser och dramatiserar sagor varje dag. Favoriterna är 
fortfarande "Sagan om pannkakan", "Den lilla gumman" och "Mullvaden" . Vi har fortsatt att 
pyssla med vårt sagolandskap och nu är de flesta färdiga. På torsdagen skall vi avsluta pysslet 
med en pannkaksfest. ( festen har vi redan haft när ni läser detta). När vi har pysslat har 
barnen blivit mer intresserade av att klippa och klistra, så många av barnen sitter vid bordet 
och kämpar med sax och papper. På förskolan har vi fått nya pussel, så några av barnen har 
varit upptagna med det. I våra samlingar har vi börjat jobba med lekar som stimulerar barnens
uttal. Vi ser att många barn intresserar sig för bokstäverna i leken. På gymnastiken och på 
samlingarna har vi också lekt danslekar som de äldre barnen känner igen. Våra nyfikna barn 
har visat oss det mysigaste stället vid Ekebacken. Det är en stig som ringlar sig mellan de täta 
granarna. Ett bra ställe för sagor.



På Solen har vi startat ett projekt kring Babblarna( plastfigurer i olika färger och med olika 
namn och egenskaper)
vi följer barnen i detta och kommer att erbjuda olika material ihop med Babblarna. Vi har 
redan tillverkat deras hus så en av Babblarna, Babba har flyttat in till oss. Dessa figurer utgör 
den röda tråden inne hos oss. Alla Babblare är duktiga på olika saker så därför kommer de att 
synas i olika sammanhang. Babba som har flyttat in hos oss har den språkliga förmågan så vi 
fokuserar mycket på sagor och mycket bilder som vi kan prata kring. Barnen tycker det är 
jätteroligt att dansa och klappa händerna till Babblafilmen. 

Vi tackar Lena för hennes praktik hos oss, hon gör sin sista dag torsdagen den 26/3.

Vi vill även passa på att säga att ni får gärna titta igenom barnens platser så det finns kläder 
efter väder.
Nu hoppas vi att detta underbara väder fortsätter. / 

                                                                      // Johan, Annie,  Therese, Åsa och Clara

Paviljongen:
I Paviljongen fortsätter vi med vårt fågeltema. Vi har införskaffat oss en fågelholk med 
kamera i och som vi kopplar till en tv. På så vis kan vi se vad som händer i fågelholken! Detta
ska bli spännande att introducera för barnen.

Vi kommer nästa vecka jobba med tranan eftersom trandagen infaller under veckan och att det
passar så bra in i vårt tema. Vi har även sett ett intresse för just tranor när vi varit ute och 
spanat in fåglar.

Nu blir det mycket fåglar och naturkunskap som vi fokuserar på men i detta väver vi alltid in 
språk, matematik, skapande samt andra viktiga områden. 

I hallen har vi lite ny dokumentation från fågeltemat samt lite annat smått och gott som vi 
hittat på! Titta och diskutera gärna detta med era barn

Vi tackar Emelie för sin praktik hos oss, hon gör sin sista dag torsdagen den 26/3.

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

Skolan

Gemensamt:
Så här i vårtider och våffeltider passade våra femmor på att göra våfflor till alla under sin 
hemkunskap. De hade dukat upp ett bord utomhus där de sedan stod och delade ut våfflor. Vi 
tackar och bugar! Det gjorde ni jättebra! 
Nästa onsdag ska vi fira in påsken med några gemensamma aktiviteter. Alla ska därför ta med
sig två kokta och väl emballerade ägg till denna dag. Ett litet tips, lägg i lite salt i kastrullen. 
Detta kan eventuellt bringa tur. Vi ska nämligen kora en äggapickningskung eller drottning 
och en äggarullningsdrottning eller kung! Tag gärna med påskkläder denna dag! 

F-klass:
Härliga, härliga vår! Denna årstid för med sig mycket av glädje, spring och energi. Det märks 
på alla och det går så lätt med allt. 



Språkträningarna går som en dans. Vi övar mycket på att analysera ord och då hur många ljud
de innehåller. Alla har gjort en liten påsktext till sin bild. Texterna arbetar de sedan med på 
olika sätt. Det kan vara att öva på att känna igen en viss bokstav, att komma på ord som börjar
på en speciell bokstav eller att ljuda ihop några av orden i texten. Vi har också använt oss av 
I-pads för att på så sätt öva både analys av ord och att sätta ihop bokstäver så att ord bildas. 

Tillsammans  hade vi en bra utedag. Barnen hjälptes åt med att förbereda soppan inomhus. 
Potatis, morötter, palsternacka och lök skalades och skivades. Köttfärs bryntes. I grillkåtan 
fikade alla samtidigt som vi gick igenom vad som krävs för att elden ska få fäste. Därefter 
täljde var och en sin egna pinne som de använde för att grilla sitt pinnbröd. Soppan var 
omtyckt och vi har lovat att de ska få hem varsitt recept. Utvärderingen av dagen var att allt 
var bra. :)! Ett förslag som kom upp om vad vi kunde göra bättre var att vi skulle göra en 
liknande dag i någon annan skog och att de gärna ville tälja mer. Några sa även att maten blir 
så god utomhus. 

På onsdagen hann vi med flera saker. Först var det gymnastik och vi hade en redskapsbana 
med ganska svåra hinder och övningar. Låt gärna ditt barn berätta!Därefter var vi inbjudna till
kyrkan. Personalen där bjöd oss på en påskvandring med tillhörande berättelse om varför 
kristendomen firar påsk. Detta var väldigt uppskattat då de entusiasmerade barnen på ett bra 
sätt.

Nästa vecka har vi tänkt att sjunga våra vår- och påsksånger för de andra klasserna. 

Till slut vill vi tacka Maja, praoelev från Karl-Oskarskolan, som varit hos oss under veckan. 
Maja har varit elev hos oss tidigare och det var mycket roligt att få träffa henne igen. 

 // Sissa och Åsa

2-4: 
Nu har vi satt igång arbetet om vikingatiden! Vi läser tillsammans högt i klassen om olika 
delar från vikingatiden för att sedan besvara frågor i vårt arbetshäfte. Vikingatiden hade 
häftiga sköldar och skepp, självklart kommer alla få designa sin egen vikingasköld och 
förhoppningsvis hinner vi även med att göra ett och annat vikingaskepp. 

Påsklovet närmar sig, eleverna har fått lyssna på en påskberättelse och sedan fått skriva en 
egen berättelse. Efter lovet kommer eleverna att påbörja ett litet läsprojekt, eleverna kommer 
få läsläxa i en bok och tanken är att de ska göra en bokrecension samt redovisa sin bok inför 
klassen. Separat information om det projektet kommer senare. Matteläxan för åk 3 och 4 
kommer under några veckor vara multiplikationstabellen och division för att se sambandet 
mellan dessa räknesätt. 

De nationella proven är i full gång, just nu är det nationella prov i matte som görs och därefter
är det svenska. Vi har haft olika diskussioner i klassen, bland annat om vissa ord som 
förekommer på fotbollsplanen, vi kommer att arbeta och prata med detta varje dag och hoppas
på en förbättring. Vi har också haft ett klassråd där vi pratat om hur vi vill ha det i 
klassrummet och hur vi tillsammans ska arbeta för att nå dit. 

// Ida, Yvonne och Gizi 



5-6:
Denna veckan har vi varit kreativa! Kartonger och olika förpackningar har förvandlats till en 
Medeltidsstad med borg, kyrka, hus och koggar! Vi har även kombinerat vårt elarbete med 
historian och tillverkat ett elektroniskt frågespel om Medeltiden! Lyckas man koppla rätt och 
svara rätt på frågan så lyser en lampa! Detta blir redovisning och avslut på arbetsområdena el 
och medeltid!

På matten har vi lagt energi på att räkna bråk och vi har också arbetat med cirkeln. Barnen har
mätt radie, diameter och räknat ut omkrets och area på olika runda föremål! De vet nu vad 
som menas med pi!

Femmorna har varit på en påskvandring i och runt kyrkan. De fick se ett litet skådespel från 
Jesus sista påsk.

Tisdag och torsdag nästa vecka är det dags för nationella prov i matematik. Barnen får ha med
sig frukt och lite ätbart som ger extra energi! Ingen slöjd på torsdagen.Vi har förberett oss 
med lite olika övningar och hoppas att det går bra. 

Eftersom det är lov vecka 14 vill jag påminna redan nu om att det blir bad tisdag 7/4. Åsa 
Rundgren och femmorna gör den traditionella bildresan till Ljungbergsmuseet måndag 13/4. 
Efter lovet planerar jag för samtal med femmorna, väntar med sexorna tills de nationella 
proven är klara!

                   // Åsa

Fritids:
Bordtennisturneringen är i full gång och är mycket spännande.
Påsklovet närmar sig och vi har i stort fått in alla lappar. De som inte har lämnat räknar vi nu 
som helt lediga. För att motivera barnen till mer utevistelse på eftermiddagarna, kommer vi att
helt plocka bort I-paden för en tid.

// Lotta och Sissa 

 
Vårhälsningar  från Virestads friskola

Ps. Vi skickar även med en hälsning om en riktigt Glad Påsk!Tänk att vi snart
är där! Ds

 


