Skolstigen
SAMARBETE
I NORDSJÖ
L Å G S TA D I E S K O L A

Hej du förälder i
Nordsjö lågstadieskola!
Ditt barn går i en skola som värnar om ett gott samarbete mellan föräldrar, elever 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 kan du stöda ditt
barn genom att tala positivt om skolan och visa intresse
för barnets skolarbete och läxor.
För en tryggare och trivsammare skolmiljö är det också
viktigt att du lär känna de andra föräldrarna och eleverna samt skolans personal exempelvis genom att delta i
verksamheten som ordnas av skolan.
Denna broschyr presenterar i korthet hur samarbetet
fungerar i Nordsjö lågstadieskola!

NoRa rf: Nordsjö Rastis
föräldraförening rf
Vi är en aktiv Hem och Skola-förening.
NoRa rf vill främja samarbetet mellan Nordsjö lågstadieskola och elevernas hem samt förstärka ”vi-andan”
i Rastis-huset.
Ett av syftena med NoRa rf:s verksamhet är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning
och fostran i förhållande till skola och samhälle.
För att uppnå sitt syfte samarbetar vi med lärarkåren,
direktionen, Ungdomsgården Rastis och Förbundet
Hem och Skola. Vid behov samarbetar vi också med
övriga föreningar och organisationer.
NoRa rf koordinerar och stöder klassombudsverksamheten. Vi strävar efter att alla familjer ska vara klassombud under barnets tid i lågstadiet.
Två till fyra (beroende på klassens elevantal) familjer
samarbetar med uppgiften under ett läsår. Klassombuden kan exempelvis väljas i alfabetisk ordning.
Det lönar sig att redan i årskurs 1 slå fast vilka familjer
som ansvarar i de olika årskurserna.

De årskursvisa uppdragen
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 stöda skolans Skolstigen-verksamhet under läsåret.
Verksamhetsidén är att alla föräldrar ställer upp för alla skolans barn, inte enbart för den
egna klassen. De insamlade pengarna används t.ex. till klassutfärder, teaterföreställningar,
boklotteri och annat som alla skolans barn får njuta av.
Praktisk information med tips från tidigare arrangörer som hjälper till att komma igång får
klassombuden av NoRa. Vinsten från det uppdrag din klass har utfört går till NoRa.
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 ordnar ni café på filmfesten där det visas svensk barnfilm.

Åk 2
Café i samband med Open Stage

Ni i tvåan ordnar ett café i samband med Open Stage på våren.

Åk 3
Halloweendisco

Ni i trean ordnar Halloweendisco för skolans elever en fredagskväll i månadsskiftet okto-bernovember. 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 diktrecita-tion.
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 lågstadie- skola
och lära känna varandra och traditionerna i huset ordnar ni ett jippo för ettornas fa-miljer där
eleverna i klassen hittar på program för ettorna och föräldrarna kan umgås och diskutera med
er som har lång 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. Inbjudnin-gar
skickas ut (även som ryggpost), ni ordnar musik och program, har café och övervakar discot.

Läsårsklocka

Skolan behåller rätten att justera Skolstigen-verksamheten årligen.

Hösten 2019

Våren 2020

Föräldramöten åk 1-3
Luskamningsräd

Luskamningsräd

Augusti

September
Friidrottsdag i skolans regi
Föräldramöte åk 4-6
NoRa rf:s årsmöte

Oktober
Åk 3 ordnar Halloweendisco
Femmorna ordnar välkomstjippo
för ettorna

Nove mber

Januari

Februari

Vändagslunch då femmorna dukar och
sexorna serverar.
Alla klasser bidrar med mockarutor.
Utdelning av solskensstatyetter.
Åk 6 ordnar Vändagsdisco.
Skolans vinterfriluftsdag.

Mars
April
Open Stage Rastis. Åk 4 håller i trådarna.
Åk 2 ordnar café under Open Stage.
Våryra till Valborg.

Filmfest. Åk 1 ordnar café.

December

Fyrornas självständighetsbal.
Treorna ordnar lucia.
Skolans julfester.

Maj
Nybondasdag.
Stafettkarnevalen.

Vänelevsverksamheten
I Nordsjö lågstadieskola har eleverna äldre vänelever. Under vårterminen
i förskolan då barnen börjar öva inför skolstarten får de en egen vänelev i
årskurs 4.
På detta sätt görs skolstarten tryggare för barnen. Efter skolstarten ordnar
väneleverna med sina familjer en familjeträff för de nya skolbarnen och deras
familjer, se de klassvisa uppdragen för åk 5.

Förslag på dagsutfärder
Utfärder i samband med helhetsundervisning och läsårsvisa teman kan vara:

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 runtom 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

Lärarna bokför klassernas utfärder och följer upp att alla elever
under sin skoltid får ta del av mångsidiga och jämlika kultur- och
naturupplevelser.

Nordsjö Rastis
föräldraförening rf
Styrelse: Ny styrelse väljs varje år under årsmötet, som hålls i september-oktober. Styrelsen består av ordförande och fyra eller sex
ordinariemedlemmar samt 0-2 suppleanter.
En av de ordinariemedlemmarna är representant för lärarna. Alla föräldrar i skolan är
välkomna med på styrelsemötena!
Medlemsavgift: Den årliga medlemsavgiften
fastställs under årsmötet, för tillfället är den
15 €/vårdnadshavare.
Konto: Aktia FI97 40555 0200 96165/NoRa rf
Verksamhet: Vi stöder skolans Skolstigenverksamhet, arrangerar eftermiddagsklubbar,
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.

hosnora@gmail.com
www.nora.hemochskola.fi
www.facebook.com/nordsjorastis/

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

Välkommen
med
i NoRa rf:s
verksamhet!

