


Hej förälder i Daghemmet
Rastis och Nordsjö
lågstadieskola!

Ditt barn går i en skola/ett daghem som värnar
om ett gott samarbete mellan föräldrar, barn
och personalen.

Ditt aktiva intresse för och engagemang i ditt
barns skolgång har en stor inverkan på ditt
barns motivation och framgång i skolan. Som
förälder till ett skolbarn kan du stödja ditt barn
genom att tala positivt om skolan och visa
intresse för barnets skolarbete och läxor.

För en tryggare och trivsammare skol- och
dagismiljö är det också viktigt att du lär känna
de andra föräldrarna och barnen samt
personalen exempelvis genom att delta i
verksamheten som ordnas av dagis eller
skolan.

Den här broschyren presenterar i korthet hur
samarbetet fungerar vid Daghemmet Rastis
och Nordsjö lågstadieskola!

NoRa rf: Nordsjö Rastis
föräldraförening rf

NoRa är en aktiv Hem och skola-förening.
🔸 NoRa stärker gemenskapen och
samarbetet mellan familjerna och
daghemmets och skolans
personal.
🔸 NoRa stödjer hemmet, daghemmet och
skolan i att skapa en hälsosam och trygg miljö
för barnen att växa upp i. På det sättet stärker
vi alla barns välmående.
🔸 NoRa för fram föräldrarnas åsikter i frågor
som gäller fostran och lärandet i samarbetet
med daghemmet och skolan.
🔸 NoRa fungerar som en gemenskap som
erbjuder samarbete och kamratstöd åt
barnens föräldrar.

NoRa samarbetar med:
🔸 daghemspersonalen
🔸 skolans personal
🔸 skolans direktion
🔸 Ungdomsgården Rastis
🔸 Förbundet Hem och skola
🔸 vid behov övriga föreningar och
organisationer

NoRa rf koordinerar och stödjer klassombuds-
verksamheten. Vi strävar efter att alla familjer
ska få möjligheten att vara klassombud under
barnets tid i skolan. Två till fyra föräldrar är
klassombud under ett läsår. NoRa önskar att
ingen förälder tvingas att vara klassombud
utan att den som är intresserad får vara det.
Det är helt också okej att fungera som
klassombud under flera år om en vill.

Eleverna och föräldrarna i klassen kan
tillsammans hitta på något roligt att göra
utanför skoltid. Det är viktigt att barn och
föräldrar lär känna varandra. En bra
gemenskap i klassen stöder också barnens
skolgång. Familjerna kan t.ex. ordna
gemensam pizzakväll, spelkväll, bastukväll
eller något annat roligt.



Skolklassernas årskursvisa uppdrag
(Daghemmets årskursvisa uppdrag finns längre fram i broschyren)

Vi vill göra det lättare för er föräldrar att lära känna varandra bättre och ger därför ett bestämt uppdrag
till varje årskurs. Uppdragen består av traditionella NoRa -evenemang, som t.ex. discon, caféer och
Rastis Open Stage. Klassombuden håller i trådarna och alla klassens föräldrar bidrar till att utföra
uppdraget.

En av NoRas främsta uppgifter och ett av syftena med de klassvisa projekten är att samla in pengar
som vi använder till att stödja Rastis-stigen-verksamhet under läsåret.

Rastis-stigen finns till för att förena alla föräldrars krafter i stället för att varje klass har sin egen
klasskassa. Tillsammans jobbar vi genuint för ett gemensamt väl vid Rastis. De pengar som samlas in
fördelas lika på alla Rastis-barn.

De insamlade pengarna används till exempel till klassutfärder, teaterföreställningar och annat som
barnen vid Rastis får njuta av.

Praktisk information med tips och minneslistor av NoRa som hjälper till att komma igång. Vinsten från
det uppdrag din klass har utfört går till NoRa. NoRa betalar sen för till exempel utfärder och
teaterföreställningar. NoRa har en växelkassa som klasserna kan låna då de ordnar sina evenemang.
Kostnader för material osv får ni dra av från vinsten (kom ihåg att spara kvitton).

NoRa har några skåp vid skyddsrummet bredvid matsalen där det finns engångsmuggar, tallrikar,
servetter, termosar, kaffe, te osv som ni får använda när ni ordnar ert jippo.

Utöver dessa evenemang kan även annat ordnas, exempelvis café vid olika tillställningar (Hertonäs
julstig, föräldrakvällar, teater…). De årskursvisa uppdragen presenteras på nästa sida.



Åk 1:  Jippo med femmorna och café på filmfesten
I början av höstterminen ordnar femmorna ett jippo för ettornas familjer. På hösten i november ordnar
ni café på filmfesten där det visas svensk barnfilm.

Åk 2:  Caféverksamhet i samband med Open Stage
Ni i tvåan ordnar ett café i samband med Open Stage under våren.

Åk 3:  Halloweendisco
Ni i trean ordnar Halloweendisco för skolans elever en fredagskväll i månadsskiftet oktober-november.
Inbjudningar skickas ut (även som ryggpost), ni ordnar musik, har café och övervakar discot. Olika
programpunkter och pris för bästa klädsel är populärt.

Åk 4:  Open Stage Rastis
Open Stage Rastis, där elever får uppträda med egna program, ordnas traditionellt av er i  fyran. Den
brukar gå av stapeln i slutet av april. Ni delar ut information till eleverna. Eleverna anmäler sedan sina
program, som kan bestå av allt från dans och musik till diktuppläsning. Dessutom är det ett utmärkt
tillfälle för klubbarna att uppträda. Åk 2 ordnar café och eventuellt lotteri.

Åk 5: Jippo för ettorna
För att de nya ettorna och deras föräldrar ska känna sig välkomna till Nordsjö lågstadieskola och lära
känna varandra och traditionerna i huset ordnar ni ett jippo för dem. Eleverna i klassen hittar på
program för ettorna och ni erbjuder de nya föräldrarna möjlighet att umgås med er som har längre
erfarenhet av skolan. Ni väljer själva tidpunkten, en lämplig kväll efter skolstarten. Programmet kan
ordnas både inne i skolan och på skolgården. Fundera gärna på någon servering.

Åk 6: Vändagsdisco
Ni i sexan ordnar Vändagsdisco för skolans elever en fredagskväll i februari. Inbjudningar skickas ut
(även som ryggpost), ni ordnar musik och program, har café och övervakar discot.



Dagisbarnens Rastis-stig

Rastis-stigen börjar redan för de allra minsta i daghemmet. Dagisets Rastis-stig fungerar på ett lite
annat sätt än skolans, det finns inga gruppvisa uppdrag för föräldrarna, förutom några undantag.
Dagisets evenemang finansieras av stipendiemedel som NoRas styrelse ansöker. NoRa efterlyser
“fixarföräldrar” på hösten som kan hjälpa till med evenemangen för dagisbarnen.

Här Rastis-stigen för dagis- och förskolebarnen:

Bondgårdsbesök
Alla grupper får en djurupplevelse under dagistid. Föräldraföreningen kommer överens med
personalen om de önskar en bondgård som kommer på besök till Rastis på hösten eller om de hellre
åker på en utfärd till en bondgård på våren.

Teater / Konsert
Alla grupper får en kulturupplevelse under dagistid. En teater/konsert kommer till Kling och klang och
ordnas i samarbete med dagispersonalen.

Halloweendisco
I slutet av oktober eller början av november ordnar föräldrarna ett disco för dagisbarnen under en
fredagkväll. Intäkterna går till att finansiera discot.

Femåringarnas träff med blivande förskolefamiljer
På våren ordnar föräldrarna en träff för familjer vars barn ska börja förskolan på Rastis på hösten. Till
Rastis kommer barn från Strandboden och Fyren som bjuds in till träffen och det är roligt för barnen
och familjerna att bekanta sig med varandra under fria former innan förskolestarten. Traktering
finansieras av NoRa.

Förskolans simundervisning
Simskola för förskolebarn kan ordnas, men inte under förskoletid (förmiddagen). Om det finns aktiva
föräldrar som är villiga att arrangera simskolan och sköta om att barnen kommer till simhallen under
dagtid så kan simskolan förverkligas. Förskolepersonalen måste dock först konsulteras. Fråga NoRa
om finansiering med stipendiemedel.





Förslag på dagsutfärder

Det här är utfärder och evenemang som dagispersonalen eller läraren kan styra upp. NoRa har
reserverat medel för att finansiera dessa. En förutsättning är att utfärderna eller evenemangen är
läroplansenlig verksamhet.

Lärare eller daghemspedagog, arrangera gärna en utfärd eller ett evenemang med din grupp. Kontakta
NoRa så får du närmare info om hur vi gör med kostnaderna. För att kunna bevilja finansiering
behöver du lämna in en budget.

Årskurs 1-2
🔸Bondgårdsbesök, görs förslagsvis vartannat år
🔸Heldag i skogen
🔸Besök på t.ex. Högholmen, Barnmuseet, Leksaksmuseet
🔸Teaterbesök, beroende på pjäser som spelas

Årskurs 3-4
🔸Naturskoladag med Naturskolan Uttern
🔸Besök på t.ex. Heureka, Kiasma, Ateneum, Naturhistoriska museet, Fölisöns friluftsmuseum
🔸Med spårvagn runt om i stan
🔸Historiska rundvandringar
🔸Cykelutfärd i Nordsjö

Årskurs 5-6
🔸Naturupplevelse med guidning/ledare
🔸Heldag med t.ex. Naturskolan Uttern
🔸Besök till Nationalmuseet, Tavastehus slott, Borgå och Borgå domkyrka, Åbo slott, Sveaborg
🔸Företagsbyn i Esbo, Riksdagen, Nordsjö hamn
🔸Cykelutfärd i Nordsjö
🔸Teaterbesök, beroende på pjäser som spelas



Lite mer info om föräldraföreningen
NoRa

Styrelse: Ny styrelse väljs varje år under
årsmötet, som hålls i september-oktober.
Styrelsen består av ordförande och fyra eller
sex ordinarie medlemmar samt 0-2
suppleanter.

På styrelsens möten närvarar också en lärar-
och en daghemspersonalrepresentant. Alla
föräldrar i skolan är välkomna med på
styrelsemötena!

Medlemsavgift: Den årliga medlemsavgiften
fastställs under årsmötet, för tillfället är den 15
€/vårdnadshavare. Kolla i slutet av broschyren
hur du betalar medlemsavgiften.

Verksamhet: Vi stödjer
Rastis-stigen-verksamhet, arrangerar
eftermiddagsklubbar för skolbarnen, boklotteri
och möjlighet till olika kulturupplevelser, ordnar
föräldrakvällar, köper xylitolpastiller, bidrar till
elevstipendier på vårfesten och mycket mer!

Finansiering: Verksamheten finansieras av
medlemsavgifter, de årskursvisa uppdragen,
stipendiebidrag och intäkter från olika
evenemang.



Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 15 € per förälder.

Du kan betala med MobilePay eller in till NoRas bankkonto:

A. Betala in 15 euro med MobilePay till numret 63440
I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2022-2023, förälderns namn och
barnets dagisgrupp / årskurs". Exempel: Medlemsavgift 2022-2023, Anna Andersson,
2b.

B. Betala in 15 euro till föreningens bankkonto
Mottagare: Nordsjö Rastis Föräldraförening rf. IBAN: FI9740555020096165.
I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2022-2023, förälderns namn och
barnets dagisgrupp / årskurs". Exempel: Medlemsavgift 2022-2023, Anna Andersson,
2b.

NoRa rf är en registrerad förening och medlem i Förbundet Hem och Skola.
Tidningen Hem och Skola delas ut i klasserna 3 gånger/år

.


