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SKAPANDE SKOLA Kulturrådet har initierat ett program där eleverna ska få tillgång
till kulturens alla uttrycksformer och samtidigt ge dem ökade möjligheter till skapande.
Vår skola har anlitat Ebba Kristina Wingård, en lokalt känd konstnär. I sin ateljé inne
i Ängelholm har hon presenterat sin naivistiska konst för eleverna som därefter med
inspiration utifrån detta fått skapa egen konst på plats i ateljén.

BARNLOPPIS
6 MARS kl 11 – 13

Här kan du hitta allt från
babyprylar och barnkläder
till sportutrustning.
Ta en loppisfika och gynna
äldsta elevernas klassresa!
Återbruk & miljö – en del
av vår värdegrund.
Välkommen till ett piggt
föräldrakooperativ!

“Det bästa var att få göra bilder i ateljén
och att få tips av en konstnär.”

“Tänk att tjäna pengar
på sina bilder”

“Det var häftigt att se hur
hon har det på sitt jobb.”

NY REKTOR – MEN INTE PÅ VINST OCH FÖRLUST Bosse Wahlin började

som ny rektor/förskolechef på Vejbystrands Skola och Förskola 19 januari i år.
Han har tidigare arbetat inom en friskolekoncern med stort vinstintresse och nu senast
i kommunal verksamhet, där han känt att det varit långsamt och krångligt att ta beslut.
“Jag har de senaste 30 åren jobbat och varit skolledare
i förskola, grundskola, gymnasium, vuxenskola och
kulturskola” säger Bosse och fortsätter:
“Jag gillar en organisation med kort beslutsvägar
där alla kan påverka och där inga andra intressen
väger tyngre än att skapa en så bra utbildning som
möjligt för barnen. Vilken skolledare vill inte jobba
på en sådan skola? Jag befinner mig i ett föräldrakooperativ utan vinstintresse, där föräldrarna har gjort
ett eget val att placera det värdefullaste de har på just
denna skola.”

MATEMATIK OCH TEKNIK Nu är vårterminen i full gång och det är mycket

spännande som händer på förskolan. Bland annat har vi påbörjat vårens tema som
handlar om matematik och teknik. Barnen utforskar hur enkel teknik fungerar och
skapar, bygger och konstruerar sedan i olika material och med olika metoder. Här
går lek och lärande hand i hand. Varje vecka har vi också gymnastik i vår egen
gymnastiksal och en utedag där vi njuter av vårvädret i vår underbara närmiljö.

VÄLKOMNA

till ÖPPEN FÖRSKOLA
tisdagar kl. 9.15-11.00
Här träffar du föräldrar
med barn på ett avspänt
och mysigt sätt. Mer info
och aktuellt program finns
under “Vår verksamhet
/Förskola” på vår hemsida.

FÖRSKOLA
eller SKOLA
till hösten?
Ställ er gärna i förskolekön!
Vi har även enstaka platser
kvar i skolan. En lösning för
hela familjen.
Välkommen på besök!
Kontakta oss på:
info@vejbystrandsskola.se
www.vejbystrandsskola.se
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