VÄLKOMNA
Till Vikens förskoleklass och
fritids
Läsåret 2021–2022

Lärande, Omtanke, Ansvar

Hej!
Vad kul att du ska börja här på Fröviskolan och
Vikens avdelning. Här på Viken så kommer du
både gå i skolan och kanske på fritids, om du
har föräldrar som jobbar eller studerar tidigt
på morgonen eller på 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,
alla vuxna på Viken.

HALL

I hallen ställer vi våra skor på skohyllan innanför
dörren. Vi har inga bestämda platser för skorna. Alla
barn har var sin plats med krokar för ytterkläder och
en egen låda där man kan förvara extrakläder.

TOALETT

I förskoleklassens hall finns det två stycken toaletter.

KÖK

I köket äter de barn som har omsorgsbehov på
morgonen frukost klockan 07.30. Vi börjar alltid
frukosten med att äta gröt eller fil/yoghurt sedan får
man ta mjuk eller hård smörgås. Mellanmål äter vi
klockan 15.00. Till mellanmål får man äta en mjuk
smörgås och två stycken hårda smörgåsar. Till det
dricker vi vatten eller mjölk, ofta får man en halv frukt
också.

SAMLINGSRUM

I samlingsrummet börjar förskoleklassen ofta sin
skoldag, med att sitta i ring och gå igenom dagen. När
eftermiddagsfritids börjar samlas Vikens fritids här för
att checka in i eleverna i tempus och berätta om vad
som händer på fritids idag. Här spelar vi även spel,
pusslar, ritar, bygger med klossar och läser böcker.

KLASSRUM

I klassrummet jobbar vi med olika arbetsuppgifter i
bland annat i svenska och matte. När det är fritids
sitter vi ofta här och ritar/pysslar.

ATELJÉ

I ateljén kan man
•
•
•
•
•

Pyssla
Pärla
Måla med flaskfärg och vattenfärg
Klippa och klistra
Rita

Så här kan en dag på Viken se ut…
• Morgonfritids. Vi öppnar fritids klockan
06.00 på Åsen, vi är där fram till 06.30
då vi går över till Viken.
• Frukost klockan 07.30
• Vid 08.00 går vi ut på en morgonrast
• Klockan 08.10 ringer någon vuxen i en
klocka och vi går in.
• Vi tvättar händerna och ställer upp oss
på ett led utanför samlingsrummet.
• Vi börjar skoldagen med en samling och
pratar om dagen.
• Vi går in i klassrummet och har ett
arbetspass.
• Klockan 09.30 äter vi vår frukt/smörgås.
Nu när du börjar i skolan får du ta med
en egen frukt eller smörgås att äta när
vi har fruktstund på morgonen.
• Efter det går vi ut på rast på skolgården.
• När fröken ringer i klockan går vi in
och….
• Klockan 11.20 går vi på ett led upp till
matsalen för att äta lunch.

• I matsalen smakar vi på all mat och
väljer vatten eller mjölk att dricka. Efter
maten får man ta en hård smörgås. När
vi får soppa till lunch serveras mjuk
smörgås.
• När vi har ätit vår lunch leker vi
inomhus.
• Skoldagen slutar klockan 13.10 och
några barn går hem och andra går till
samlingen på fritids.
• Eftermiddagsfritids. På eftermiddagen
är vi på Viken till klockan 16.50 därefter
är vi på Åsen tills fritids stänger klockan
18.00.

PÅ VIKEN…
Säger vi hej när vi
kommer och hejdå när
vi går.

Går vi inomhus.

Är alla kompisar, vi
säger snälla saker till
varandra, vi hjälps åt.

Vi hjälps åt att städa
efter leken
och sorterar leksakerna
i rätt låda.

Tvättar vi händerna när
vi…

•
•
•
•
•
•

Kommer på morgonen
Innan frukost
Innan varje lektion
Efter att vi har varit ute
Före maten
Efter att vi har varit på toaletten

SKOLGÅRDEN

På skolgården kan man…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gunga
Klättra
Åka rutschkana
Spela basket
Spela fotboll
Hoppa hoppstylta
Rocka rockring
Gå på styltor
Rida käpphäst
Leka i sandlådan

FRITIDSFÖRRÅDET

Här inne finns det uteleksaker som vi använder på
fritids.

CYKELFÖRRÅDET

I cykelförrådet har vi olika sorters cyklar som vi
använder när det är fritids. Vi använder alltid hjälm
när vi cyklar.

RASTBOD

I rastboden har vi leksaker som vi använder på rasten
under skoldagen.

IDROTTSHALLEN

En gång i veckan har förskoleklassen idrott och då är
vi i idrottshallen eller utomhus.

RASTEN
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 rasten kan du också 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 nästa sida kan du se lite av det som du kan göra på
rastaktiviteterna.

Förskoleklassen
I förskoleklass kommer du få nya vänner. Vi kommer
att arbeta med bokstäver och siffror, hur man är en
bra kompis och leka naturligtvis. Ibland har vi
bestämda lekar och ibland får man välja lek. Vi har
bild en gång i veckan när vi ritar, klipper och målar.
Utflykt har vi en gång i veckan, då går vi till skogen
eller lekpark. Ibland har vi uppgifter att göra innan vi
får leka. På utflykten äter du din frukt eller smörgås
som du har haft med dig hemifrån.
Idrott har vi en gång i veckan i lilla idrottshallen, då
ska du ha med ombyte och handduk. Vi byter om,
leker lite lekar eller har stationer. Efter idrotten
duschar man.

Vikens 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 elever från 1:an. På ditt Fritids gör vi många
olika saker, eftersom att vi vuxna vet att alla tycker
om olika saker. Vissa tycker om att rita, medan andra
älskar att vara ute 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 vuxna
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.

Vi öppnar och stänger fritids på Åsen och där
kommer ni att träffa personal från alla
fritidsavdelningar.
Vi som jobbar på Viken är…

Jag heter Åsa. Jag gillar vackra blommor och att pyssla
i min trädgård.

Jag heter Ullis. Jag gillar att åka motorcykel och att
åka på utflykter med min husbil.

Jag heter Caroline. Jag gillar att träna på gymmet,
pyssla och baka.

Jag heter Ulma. Jag gillar att baka och att pyssla i
trädgården.

Jag heter Malin. Jag gillar att måla och pyssla.

Jag heter Katarina. Jag gillar att vara i min
sommarstuga och att laga god mat.

Vi som jobbar på Åsen är…

Jag heter Helena. Jag gillar glitter och glamour.

Jag heter Cathrine. Jag gillar att fiska och vara ute i
naturen.

Jag heter Robin. Jag gillar att gå promenad med mina
hundar.

Jag heter Anna-Karin. Jag gillar hundar och att åka
slalom.

Jag heter Tilda. Jag gillar tacos och min katt.

Jag heter Marie. Jag gillar bada, glass och böcker.

Vi som jobbar på Bron är…

Jag heter Manuel, jag gillar att spela fotboll.

Jag heter Madde. Jag gillar blommor.

Jag heter Ullis, jag gillar att träna styrketräning och
löpning.

Jag heter Elina. Jag gillar sång och dansa.

Vi kommer ibland att träffa er på Viken…

Jag heter Gunilla. Jag gillar att vara ute i
min trädgård.

Jag heter Ulla. Jag gillar att fiska och
pyssla i min trädgård.

SKOLGÅRDEN

LEKRUM PÅ FRITIDS

Telefonnummer;
Viken 0581-833 27
Åsen 0581-833 18
Bron 0581-833 29
Vi nås enklast mellan 06.30- 08.00
och 13:10- 18.00

Rektor
Gretha Åström
0581-833 26/ gretha.astrom@lindesberg.se

Biträdande rektor
Åsa Norgren
0581-833 25/ asa.norgren@lindesberg.se

