
Friskolenytt Virestad v.23

Gemensamt – förskola /fritidshem /skola: 

I detta friskolenytt vill jag tacka alla barn, föräldrar, personal och styrelse för ett bra och innehållsrikt arbetsår. Vi 
står inför nya spännande utmaningar och 2015/2016 har vi fler barn på våra skolor än någonsin tidigare, fantastiskt roligt
och inflyttningen och återväxten är god på förskolorna.
I Virestad håller vår styrelse på att se över vårt lokalbehov inför framtiden och ligger i dialog med kommunen om detta. 
Personalen har också fått tänka till över hur optimala arbetsmiljöer skulle kunna se ut för barn och vuxna.

I söndags eftermiddag arbetade en föräldragrupp tillsammans med Therese Faber för att ta fler steg för att 
förverkliga planen på hur vår utomhusmiljö ska se ut på förskola och skola. Tack alla ni som var med, när allt är klart blir 
det jättebra, fortsättning följer i höst!

Arbetslag bland personalen i höst:

Solen; Åsa S/Annie

Månen; Therese, Johan, Clara

Stjärnorna: Jenny, Ann-Marie. 
Marie-Louise kommer att flytta över till en klasslärartjänst i Bråthult och en av våra polvikarier kommer till en början 
fylla tomrummet.

Fritids; Sissa/Lotta. De kommer fortsätta arbeta med slöjd, idrott och som resurspedagoger i våra klasser.

F-Klass; Yvonne M

Klass 1; Åsa R

Klass 3-4-5: Ida B, resurs Gizella

Klass 6: Åsa G

Under sommaren är vår förskola och fritidshem öppet enligt särskilt anslaget schema.
Vid behov att under semestern kontakta skolledningen finns särskilt anslaget journummer på hemsidan.

Vi hälsar så alla barn välkomna tillbaka efter semestern.
Skolstart är det torsdagen den 13/8, observera att verksamheten har stängningsdag den 11/8.

 //Christina

Förskolan:

Månen och Solen
För det första vill vi tacka alla föräldrar som var med på "fixardagen" och hjälpte till. Det blev jättefint 
och vi är mycket tacksamma för hjälpen! Barnen har haft mycket roligt med de nya sakerna så som 
hinderbanan och tunneln.

Vi vill också tacka så mycket för den här terminen. För 15 timmars-barnen börjar sommarlovet precis innan 



midsommar, dvs den 18/6. Det kommer att vara stängt i Virestad vecka 28 och då kommer det vara öppet i 
Bråthult istället.

På Månens avdelning har vi fortsatt med våra experiment, både utomhus och inomhus. Vi gjorde ett roligt 
experiment där vi lade russin i kolsyrat vatten så att det såg ut som att dem simmade upp och ner. Vi 
undersökte bubblorna och russinen genom att lukta, smaka, lyssna, se och känna. Vi har förstås provat 
experimentet med skumraketen några extra gånger. Vi jobbar också vidare på våra favoritböcker och läser 
tillsammans både inne och ute (om vädret tillåter) Månen har också gjort en promenad på temat lukt

Solen har arbetat med sinnena. Bland annat har vi varit på jakt efter ljud i omgivningen.

                                                                           //Johan, Åsa, Clara och Therese

Paviljongen
Vi i Paviljongen har gjort ett besök nere vid badplatsen. Vi fikade, letade efter småkryp lekte i sanden. Inför Mors dag 
gjorde barnen fina kort och magnetblommor. 
När vi var vid grillkåtan fortsatte vi vårt insektsletande och använde förstoringsglas och luppar. Vi har också tittat i 
insektsböcker.
Vi gjorde ocksåflaggor som de får ta hem inför 6 juni.
Glöm inte att vi har stängningsdag på måndag den 8 juni. Nästa stängningsdag blir den 11 augusti.
Onsdag den 10 juni åker vi till Välje igen och vi planerar att vara där under dagen. Ta med bilkudde, flytväst och en 
liten fika!
Tiden går fort och snart går de flesta av oss på ledighet. En önskan är att alla tar hem respektive kläder och skor över 
sommaren. Töm också barnens lådor. Tack!
Med önskan att ni alla får en härlig sommar!

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

Skolan:

Gemensamt:
Året har gått fort och varit väldigt innehållsrikt! Vi har gjort mycket kul tillsammans och vi avslutade terminen med den 
traditionella brännbollsmatchen mellan årskurs 6 och personal på skolan. Kampen var knivskarp! Bägge lag hörde 
hejaamsor och det var god stämning både på planen och hos publiken. Jesper F och Thella i femman räknade poängen på 
ett föredömligt sätt. Slutresultatet blev till sist 49 – 45 till årskurs 6. Vi säger grattis till alla i sexan! Vi önskar även alla
sexorna lycka till på deras nya skolor!

Alla elever har haft möjlighet att låna böcker inför sommarlovet. De har också fått hem en lapp om sommarlovsbingo, ett 
bingo som hör ihop med bokläsningen under sommarlovet. Vi uppmanar alla att anta utmaningen att fylla alla rutorna i 
bingot. 

Nu är det återigen dags för ett härligt sommarlov med allt vad det innebär! Var ute, Lek mycket! Träffa kompisar! Läs 
och lyssna på böcker! Ät god mat! Simma och bada! Sov ut! Rör på dig! Var nyfiken!

Vi träffas åter pigga och glada torsdagen den 13 augusti!

F-klass:
Vår sista vecka i förskoleklassen sa bara svisch och sen var det torsdag. Vi har ändå hunnit med en hel del. 
Vi har tränat sommarsånger, varit på hörseltest hos skolsyster Cecilia och åkt iväg på två utflykter. När vi 
var i Välje blev det sandlek och en aktivitet med uppdragskort som handlade om lite av det som vi arbetat 
med under året. Utflykten tillsammans med Bråthultsklassen var lyckad och lekredskapen som fanns på 
Nicklabacken gav verkligen motoriska utmaningar för samtliga. Oss vuxna inräknade. Härligt! 

Barnen har städat i klassrummet och tagit hem det mesta. De små växterna som barnen tagit hem kommer 
troligtvis växa och bli ståtliga malvor. Eventuellt har någon även planterat blågull. De får berätta vad som 



skett med växterna när vi träffas igen i augusti. Förhoppningsvis kommer vi även att kunna skörda lite 
potatis som vi satte i förra veckan.

Sista dagen hade vi en trevlig liten avslutningsfest med långbord i klassrummet. Vi fikade tillsammans och 
det blev även diplomutdelning med mera. 

Tänk, nu är det dags för barnens första sommarlov. Året i förskoleklassen har varit ett bra och givande år 
och därför känns det extra roligt att få fortsätta med detta härliga gäng även till hösten. 

// Åsa och Sissa 

2-4:
Äntligen är sommarlovet här, nu hoppas vi att solen och värmen med kommer snart! Här i skolan har det städats! Väggarna
och bänkarna är tomma, mycket av elevernas saker har skickats hem som ni gärna få kolla på! Alla elever tyckte att det 
kändes tomt och tråkigt i klassrummet nu, vilken tur att det snart kommer fyllas igen! 
Vi lärare ser redan fram emot en ny termin med eleverna där vi kan starta upp allting tillsammans! 
Vi hade också turen nu innan sommarlovet att få hälsa på Maria och Tilia! De var här och hälsade på och önskade alla en 
glad sommar! 

NJUT av lovet och semestern så hörs vi igen nästa termin! 

// Ida, Gizi, Yvonne och Lotta

5-6:
Vi har jobbat in i det sista med resedagböckerna! Barnen har varit engagerade och resultatet blev mycket bra! Vi har 
tömt bänkar och plockat ner saker i klassrum och korridor.  Det blev så  tomt att det ekade i klassrummet! Efter det 
arbetet belönade vi oss med  film och åt popcorn

Till sist: tack för att jag fått låna era barn detta läsår! Vissa skickar vi nu till Älmhult för nya utmaningar! Vi andra ses 
igen torsdagen den 13:e auguusti! Ha en bra sommar allesammans!
b

// Åsa

Fritids
Äntligen är vår rafflande pingisturneringen klar. Det har varit enormt jämna och spännande matcher. 
Damklass vanns av Ella, herrklass av Ludwig och juniorklass av Mattis. Väl kämpat, alla som deltagit! Vi har haft 
prisutdelning under veckan.

Vi har delat ut info om lägerverksamheten till de barn som har behov av omsorg den veckan. Kolla i era barns väskor!

// Lotta, Sissa, Frida och Marcus 

Till sist önskar vi alla en riktigt skön och solig sommar!

Sommarkramar från personalen på Virestads Friskola


