Välkommen till

FRÖVISKOLAN
Lärande, Omtanke, Ansvar

Välkommen till Åsen
Hej!
Vad kul att du ska börja här på Fröviskolan
och Åsens avdelning. Här på Åsen så
kommer du både gå i skolan och kanske
på fritids, om du har föräldrar som jobbar
eller studerar tidigt på morgonen eller
eftermiddagen.
Vi tycker att det ska bli jätteroligt att träffa
dig, så vi skickar det här häftet så att du
kan få titta lite på hur det ser ut, och vad
du kommer att göra i höst när du börjar.
Vi ser fram emot att träffa dig, och önskar
dig ett härligt sommarlov.
Vi ses i höst!
Med vänliga hälsningar,
fröknarna på Åsen.

Hallen

Det här är hallen. Här tar du av dig skorna
och hänger upp dina ytterkläder. Dina skor
får du ställa vart du vill på skohyllan, men
dina kläder ska hänga på din egen plats.
Här finns det även två stycken toaletter.

Toaletter

Det här är toaletterna i din hall. En toalett
finns bredvid Åsens ingång, medan den
andra finns nära dörren till köket.

Köket

Det här är vårt kök. Här
äter du frukost och
mellanmål om du är på
fritids.

Samlingsrummet

Det här är samlingsrummet. Här sitter vi i en
ring tillsammans på morgonen. Här finns din
låda där du har dina skolsaker.
På fritids samlas vi här och Fritids-fröknarna
ropar upp allas namn, så att vi vet vilka som
ska vara kvar på fritids, och vilka som ska
åka hem. Ibland leker vi lekar tillsammans
här. I det här rummet finns både leksaker
och massvis med roliga böcker.

Arbetsrummet

Det här är arbetsummet. Här har du din
arbetsplats när du går i skolan. På Fritids kan
man sitta här och rita, spela brädspel, eller
leka med små-lego.

Pysselrummet

Det här är pysselrummet. Här kan man
klippa, klistra och pyssla. Här finns det också
pärlor i många olika färger och pärlplattor
som man kan lägga.

Ateljén

Det här är ateljén. Här finns det förkläden,
vattenfärger och penslar. Här brukar vi
måla både på papper, gips och andra
material.
Här kommer du också ha bild och
skapande en gång i veckan tillsammans
med Cathrine.

Lilla Rummet

Det här är lilla Rummet. Här samlas ni varje
morgon i ett led innan ni går in på samling.
Här kan det finnas olika saker, då Fröknarna
ibland byter leksaker. Ibland kan det finnas
Barbies och ett Barbie-hus, medan det
andra gånger kan finnas bilar och ett
leksaksgarage.

Dansrummet

Det här är dansrummet. Här sitter du ibland
och tittar på film, dansar till musik, eller leker
med maskeradkläder.

Övervåningen

Det här är övervåningen. Här kan det
finnas olika saker, då Fröknarna ibland
byter leksaker. Ofta brukar det finnas ett
café här, där man kan laga mat, baka
kakor, och sälja glass.
Det andra rummet på övervåningen kan
ibland vara ett dansrum, eller kanske till
och med ett djur-rum, med bondgård, en
förtrollad skog, eller ett magiskt hav.

Skolgården

Det här är skolgården. Här ute är man när
man är på rast. Man kan göra många olika
saker. Till exempel kan man klättra, spela
fotboll, gunga eller åka rutschkana.

Lilla Gympasalen

Det här är lilla gympasalen. Här kommer du
byta om, och duscha, när du har idrott i
skolan. När det är höst och vinter är vi
inomhus, men på våren och sommaren har
vi idrott utomhus.

Matsalen

Det här är matsalen. Här kommer du att
äta lunch tillsammans med dina
klasskamrater varje dag.

Rasterna
När du börjar skolan så kommer du ibland
att vara ute på rast. På rasten kan man
leka fritt, springa, klättra, spela fotboll, leka i
sandlådan, eller låna saker ur vår rastbod.
På rasten så brukar det alltid finnas något
som passar alla.
På den första rasten varje dag kan du
ockå välja att vara med på rastaktiviteter.
Varje dag så är det olika rastaktiviteter som
man kan vara med på, om man vill. Det
kan vara allt från skattjakt, till limbo, eller
kanske till och med dragkamp.
På rasterna i skolan så kommer du att få
träffa på Helena och Åsa. Dom har alltid
rosa västar på sig, så du vet vilka du ska
leta efter om du vill vara med på
rastaktiviteterna.
På nästa sida kan du se lite av det som du
kan göra på rastaktiviteterna.

Rastaktiviteter

Måla med
vattenfärg.

Is-skulpturer

Helena leker KnutGubbe.

Åsa rider på hästen
Pricken.

Bygg-kluringar.

Dans och sång.

Vad kan man göra på rasten?

Gunga

Rastboden

Rutschkana

Fotboll

Gaga-boll

Basket

Sandlådan

Bandy

Klätterställning

Dansa

Kompis-gungan

Åsens Förskoleklass
I förskoleklass kommer du mest träffa AnnaKarin, Cathrine och Helena.
I förskoleklass tränar vi på hur man är en
bra kompis. Ibland leker vi fritt, och ibland
har vi bestämda lekar. Vi jobbar med
matte, svenska och naturen. Vi läser också
mycket böcker.
I förskoleklass så äter vi frukt tillsammans
varje dag. Då kan du ta med dig en
smörgås eller frukt.
Du kommer även att gå på utflykt en gång
i veckan. På utflykten så kan vi gå till
skogen eller till en lekplats. Där äter vi vår
matsäck och leker tillsammans.
Du kommer också ha idrott en gång i
veckan. Det är Helena som du kommer
träffa på idrotten. På idrotten så har vi med
oss handduk och ombyteskläder. Efter vi
bytt om leker vi lekar där vi får röra mycket
på oss. Efter idrotten så duschar vi, och
byter om igen.

Åsens Fritids
Kanske ska du, förutom att börja i
förskoleklass, också gå på Fritids?
Vet du vad man gör på ett Fritids?
På ditt Fritids så är det både kompisar från
din klass, och även från 1:an. På ditt Fritids
gör vi många olika saker, eftersom att vi
Fröknar vet att alla tycker om olika saker.
Vissa tycker om att rita, medan andra
älskar att vara ute i skogen och leka.
På Fritids brukar vi leka, röra mycket på oss,
och träna på att ta ansvar. Vi tränar också
på att leka med många, olika kompisar
och att samarbeta. Vi Fröknar försöker se till
så att du får leka med sådana saker som
du tycker om, och även att du kan få träna
på saker som du tycker är lite svårare. På
Fritids tycker vi att det är bra att få utmana
sig själv.

Åsens Fritids
När du först börjar på fritids till hösten så
brukar vi leka mycket lekar, träna på
varandras namn, lära känna varandra och
se till så att alla känner sig trygga och
glada i vår fritidsgrupp.
Därför brukar vi göra mycket olika saker på
fritids, så att du kan få göra det du tycker
om, och kanske till och med hitta andra,
nya saker som du tycker är roligt.
Varje vecka så försöker vi på fritids att gå ut
i naturen, leka lekar där vi rör på oss, pyssla
och även göra lugnare saker så att vi får
vila våra kroppar och hjärnor.
På fredagar brukar dina knasiga fröknar ha
på sig olika maskeradkläder, för vi kan vara
lite busiga ibland.

En dag på Åsen
06.00 (klockan 6)
Fritids öppnar. Du kanske
är här tidigt om dina
föräldrar jobbar eller
studerar. Barn från Viken
och Bron är också här. De
går över till sina
avdelningar 06.30.
07.30 (halv 8)
Vi äter frukost tillsammans i
köket.
07.50 (tio i 8)
Vi går ut på morgonrast
innan skolan börjar.
08.10 (tio över 8)
Skoldagen börjar.
Morgonrasten är slut och vi
ringer in. Du går in, tar av
dig ytterkläderna och
ställer upp i morgonled.
Sedan har du
morgonsamling
tillsammans med dem i din
klass.
09.15 (kvart över 9)
Du äter frukt tillsammans
med din klass och din
fröken läser en bok.
09.30 (halv tio)
Du går ut på rast
tillsammans med din klass.
10.30 (halv 11)
Vi fröknar ringer in från
rasten och vi går in och
jobbar med skolarbete.
11.20 (tjugo över 11)
Vi går upp tillsammans till
matsalen och äter mat.

12.00 (klockan 12)
Lunchen är slut, och vi går ner
till Åsen igen för att jobba med
skolarbete eller ha lekstund.
13.10 (tio över 1)
Skoldagen är slut och din
fröken berättar vilka som ska
åka hem, och vilka som ska
vara kvar på Fritids. Om du inte
går på Fritids så blir du hämtad
av dina föräldrar, eller åker
skolbuss hem. Om du har Fritids
så sitter du kvar i
samlingsringen. Dem som går i
1:an kommer också in till
fritidssamlingen.
Vi fröknar berättar vad vi ska
göra den dagen på Fritids.
15.00 (klockan 3)
Vi äter mellanmål tillsammmans
i köket.
16.50 (tio i 5)
De andra fritidshemmen, Viken,
Bron, och Udden kommer över
till Åsen.
18.00 (klockan 6)
Åsens Fritids stänger. Om du har
föräldrar som jobbar sent på
kvällen så kommer du att få gå
till Nattviolen, som ligger på
Skogsdungens förskola. En
fröken följer med dig dit.

Fröviskolans Fröknar
På de nästa sidorna kan du se vilka fröknar
som jobbar på Fröviskolan. Vissa fröknar
kommer du träffa varje dag, både i skolan
och om du ska gå på fritids.
Andra fröknar kanske du träffar ute på
rasterna, i korridoren, eller om du är på
fritids på morgonen eller senare på
eftermiddagen.
Åsens Fröknar är sådana du kommer träffa
nästan varje dag, medan du kanske inte
träffar fröknarna från Viken och
Bron/Udden lika ofta.
Vi vill ända att du ska veta hur vi ser ut och
vilka vi är, för alla ser fram emot att träffa
just dig!

Fröknarna på Åsen
Cathrine Ragnarsson

Anna-Karin Öster

”Jag gillar att fiska och
att vara ute i naturen.”

”Jag gillar att gå på
promenad med mina
hundar, och att åka
slalom.”

Tilda Strandkulle

Marie Fröding

Helena Karlsson

”Jag gillar att äta
tacos och gosa med
min katt.”

”Jag gillar att läsa
böcker, bada och
äta glass.”

”Jag gillar glitter och
glamour, och ibland
kan jag vara lite
busig.”

Ulla Yxsjö

Robin Landin

”Jag gillar att fiska
och fixa i min
trädgård.”

”Jag gillar att vara
ute i skogen med
mina hundar.”

Fröknarna på Viken
Åsa Strandkulle

Ulrika Eriksson

”Jag gillar vackra
blommor och att
vara i min trädgård.”

”Jag gillar att åka
motorcykel och köra
runt med min husbil.”

Malin Eriksson

Caroline Rosén

Katarina Fredriksson

”Jag gillar att måla
och pyssla.”

”Jag gillar att träna,
pyssla och baka.”

”Jag gillar att vara i
min sommarstuga och
äta god mat.”

Ulma Gutierrez

Gunilla Otter-Lidner

”Jag gillar att baka
och vara i min
trädgård.”

”Jag gillar att pyssla i
min trädgård.”

Fröknarna på Bron/Udden
Elina Schytt

Madeleine Eriksson

”Jag gillar sång och dans.”

”Jag gillar blommor."

Ulrika Arvidsson

”Jag gillar styrketräning och att
jogga.”
Manuel Henningsson

”Jag gillar att spela fotboll.”

KONTAKT
0581-83318
0581-83327
0581-83329
0581-83326 / gretha.astrom@lindesberg.se

0581-83325 / asa.norgren@lindesberg.se

