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Hej  alla  Jackets  elever  och  föräldrar!  
  
Äntligen  ett  vitt  landskap  och  full  fart  på  utelekar  i  snön!  
Vi  tog  tag  i  vår  utedag  i  måndags  då  vi  gick  iväg  till  Kristallparken,  tyvärr  var  det  lite  isigt  i  måndags  men  dit  går  
vi  nog  flera  gånger.  I  tisdags  startade  vi  upp  en  ny  aktivitet  som  kommer  att  fortgå  under  vårterminen  där  sex  
stycken  (två  från  varje  klass  på  Jacket)  får  göra  sitt  eget  mellanmål  uppe  på  fritids.  Detta  för  att  få  lite  uppslag  
och  idéer  på  vad  ett  mellanmål  kan  innehålla  och  som  man  faktiskt  kan  göra  själv  hemma  senare.  Vidare  har  vi  
som  sagt  varit  ute  en  hel  del  och  åkt  på  madrasser  i  backen  och  bara  lekt  i  den  härliga  snön.  Vi  har  lyxat  med  
lite  film  en  eftermiddag  och  till  elevernas  stora  önskan  haft  “fri  lek”  inne+  ute  en  dag.  De  önskade  en  dag  då  
det  inte  var  så  styrt  med  olika  aktiviteter  och  de  fungerade  mycket  bra  och  var  uppskattat.  Självklart  fanns  
Jackets  och  skolans  regler  i  åtanke  hos  alla.  Fredagen  avslutas  med  “heta  stolen”,  det  blir  spännande!  
Vi  har  även  varit  iväg  en  sväng  tillsammans  med  eleverna  och  pantat  en  del  av  pantflaskorna  som  ni  har  skänkt.  
De  nya  plupp  systemet  där  eleverna  flyttar  sitt  namn  till  aktiviteterna  under  eftermiddagen  och  slutligen  när  
de  ska  gå  hem  fungerar  bra.  En  möjlighet  till  bättre  överblick  över  elever  för  oss  pedagoger,  eleverna  och  även  
för  er  föräldrar  när  ni  hämtar.  Vi  fortsätter  prova  och  utvärderar  efter  ett  tag.  
  
Denna  första  vecka  efter  lovet  har  vi  och  en  del  föräldrar  märkt  att  eleverna  vill  ringa  hem  under  
eftermiddagen,  osäkra  när  de  ska  gå  hem  eller  med  vem?  Vi  ska  bli  mer  vaksam  här  när  de  eventuellt  
behöver  ringa  hem  och  försöka  ha  koll  på  mobiler.  Men  vi  tror  att  vi  behöver  ett  samspel  med  hemmet  om  
elevernas  mobilhantering,  hemgång  och  med  vem  de  ska  gå  hem.  
Om  barnen  ska  gå  hem  med  någon  kamrat  eller  hämtas  av  någon  annan  ska  det  meddelas  dagen  innan  eller  
på  morgonen  genom  lapp  eller  överenskommelse  förälder-‐personal  på  Jacket.  
  
Glöm  inte  att  fylla  i  blankett  (intyg)  om  barnen  ska  gå  hem  själva  och  där  även  bestämma  en  tid  när  barnet  ska  
gå  hem  själv,  inte  en  flytande  tid.  När  ni  bestämmer  en  tid  barnet  ska  gå  hem  ha  i  åtanke  att  vi  försöker  hålla  
en  aktivitetstimme  mellan  ca  14:45-‐15:45.  
  
Denna  information  kommer  att  finnas  på  hemsidan  och  på  stora  vita  tavlan  i  Jackets  korridor.  På  vita  tavlan  
finns  även  annan  viktig  och  intressant  information.  
  
  
Info  för  vecka  5  
  
Måndag: Himlabacken  eller  fotbollsplanen  efter  mellanmålet.  Ta  gärna  med  egen  pulka.  

Åter  ca  16:00!.    
Tisdag: Aktivitetstimme  mellan  kl.  14:45-‐15:45  då  barnen  kan  välja  mellan;  

Idrottshallen,  panta  flaskor,  ordna  eget  mellis  (liten  grupp),  fotbollsplanen.  
*  Schack  kl.  16:00  för  de  som  anmält  sig.  APT  -‐  Fritids  stänger  kl.  16:00!  

Onsdag: Aktivitetstimme  mellan  kl.  14:45-‐15:45  då  barnen  kan  välja  mellan;  
Film  eller  fotbollsplanen  efter  dagens  skolutflykter.  

Torsdag: Himlabacken  eller  fotbollsplanen  efter  mellanmålet.  Ta  gärna  med  egen  pulka.  
Åter  ca  16:00!.    

Fredag: Aktivitetstimme  mellan  kl.  14:45-‐15:45  då  barnen  kan  välja  mellan;  
Leksaksdag,  panta  flaskor,  fotbollsplanen.  
  
  

Jackets  öppettider  är:  7:30-‐17:00.  Därefter  går  personal  med  de  barn  som  är  kvar  ner  till  lilla  matsalen.  
Där  får  barn  från  alla  avdelningar  vara  från  16:45-‐18:00  då  skolan  stänger.    
Mellan  kl.  7:30-‐8:00  tar  vi  emot  era  barn  utomhus  på  matsalsgården.    
  
Trevlig  helg!  /Jacket  
jacket@vastbergaskolan.se  
  


