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NoRa info augusti 2019  
 
Hoppas alla haft en skön sommar! I din hand eller på din skärm 
har du höstens första NoRa info. Nordsjö Rastis föräldraförening 
rf, NoRa, är föreningen för alla föräldrar i Nordsjö lågstadieskola. 
Tillsammans jobbar vi föräldrar för att skapa en bra kontakt till skolan och möjliggöra det 
lilla extra som sätter en guldkant på elevernas vardag, t.ex. klubbar, teaterbesök och 
utfärder. För tillfället följer vi noga med eftissituationen. Vi håller tät kontakt med skolan 
och familjerna vars vardag påverkades av att ett av eftisarna som verkat i Rastis lade ner 
sin verksamhet.  
   
Kommande evenemang 
 
Val av klassombud 
Inför varje läsår väljs i klasserna 2–4 klassombud enligt ett roterande system. Det innebär 
att en förälder inom varje familj under något år fungerar som klassombud. Att fungera som 
klassombud är ett viktigt uppdrag. Du har möjlighet att vara med och skapa en bra 
klassanda och samhörighet mellan barnen och föräldrarna i ditt barns klass, t.ex. genom 
att ta initiativ till gemensamma aktiviteter (picknick, utfärd, filmkväll)   
 
I Nordsjö lågstadieskola ordnas inte klassvisa lägerskolor, däremot dagsutfärder i skolans 
regi. Därför har NoRa i samarbete med skolan skapat ett system som heter Skolstigen 
som går ut på att alla klasser ansvarar för ett evenemang per läsår. Klassombudens 
roll är att hålla i trådarna, inte att ensamma stå för arrangemangen.  
 
Intäkter från evenemangen inom Skolstigen går till NoRa som bekostar de klassvisa 
utfärderna. I fjol såg hela skolan pjäsen Hans och Greta på Svenska Teatern. Närmare 
info finns i broschyren Skolstigen 2019–2020 som skickas ut till alla hem inom september. 
Dessutom finns det manualer för de enskilda evenemangen. 
 
I år är uppgifterna inom Skolstigen uppdelade enligt följande: 
 
Åk 1 – Caféverksamhet i samband med filmfesten i november-december 
Åk 2 – Caféverksamhet i samband med Open Stage som arrangeras i april 
Åk 3A & 3B – Halloweendisco i oktober-november 
Åk 4 – Open Stage i april 
Åk 5A & 5B – Vänelevsjippo för familjerna i åk 1 i september-oktober 
Åk 6 – Vändagsdisco i februari 
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19.9 Välkommen till Rastis jippo och gårdsinvigning kl. 17 - 19 
I många år har föräldraföreningarna i Rastis tillsammans med skolans rektor och 
daghemmets föreståndare jobbat för att få en säker och trevlig dagis- och skolgård. För att 
fira att vi lyckades bjuder vi in alla familjer till en öppen kvällstillställning i Rastis.  
På programmet står bl.a. 

• Invigning av den nya gården 
• Fotbollsmatcher – barn mot vuxna 
• Fri samvaro, lek och spel på gården 
• Caféförsäljning 
• Loppis i gympasalen Häng&fläng 

Boka loppisbord á 5 euro av  
mikaela.sandman@gmail.com.  

  
 
Det är gratis att delta i jippot. Ta med dig familjen eller hela tjocka släkten. Ifall du vill 
handla något behöver du kontanter. 
 
31.8–1.9 Luskammarkampanj @Rastis 
I ett hus med många barn sprids huvudlössen tyvärr snabbt. Husets föräldraföreningar 
uppmanar därför alla föräldrar med barn på dagis, i förskolan och skolan att regelbundet 
kontrollera barnens hår. Dessutom påminner vi om vikten att alltid meddela klassläraren 
ifall ni hittar löss i familjen så hela klassen får informationen. Ju snabbare informationen 
om smitta når fram desto effektivare kan vi tillsammans minska risken för en epidemi.  
 
Under kommande veckoslut uppmanar vi alla familjer att noggrant kamma igenom sina 
barn. Luskam och medel som tar kol på lössen kan köpas på apotek. 
 
Medlemsavgift och klubbar 
Medlemsavgiften är en av väldigt viktig inkomstkälla för oss och möjliggör att vi även i 
fortsättningen kan bjuda eleverna på fina evenemang, klubbar och annat smått extra i 
vardagen. NoRa ordnar klubbar för både barnen och deras föräldrar. Info om NoRas 
klubbutbud och medlemsavgift för läsåret 2019–2020 skickas inom september. 
 
NoRa skickas ut per e-post och innehåller information om vad som är aktuellt inom 
föreningen. Information om föreningens verksamhet och kommande evenemang finns på 
vår webbplats www.nora.hemochskola.fi. På Facebook hittar du oss under namnet 
NoRa Nordsjö Rastis föräldraförening rf – passa på att gilla 
oss där! 
 
 

 
Styrelsen genom ordförande Anna Alenius 

tel. 040 528 8965, anna.m.alenius@gmail.com 
www.nora.hemochskola.fi | www.facebook.com/nordsjorastis 
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