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MATGLÄDJE PÅ KABYSSAN!
– Att börja jobba som kock igen efter 25 år
som florist känns väldigt bra, säger Sara
Einarsson.
Sara har ansvaret för maten på Vejbystrands
skola och förskola tillsammans med Silke
Grau. Hon har arbetat i skolan sedan årsskiftet 2018 och anledningen var att hon
efter 25 år som florist ville prova på något
nytt. Helt nytt är det dock inte, Sara har
utbildat sig inom matlagning och arbetat i
restaurangvärlden under fem års tid, men
aldrig i en skola.
– Det som gör arbetet roligt, är framförallt
// Sara Einarsson, Kock
att det är en liten skola och förskola med
mycket nära kontakt med barnen plus en härlig grupp av kollegor. I köket försöker
vi att göra så mycket som möjligt från grunden med bra val av råvaror. I vår salladsbuffé finns mycket att välja på och nybakat bröd sprider ofta en ljuvlig doft i
matsalen, säger Sara.
Skolan har en tradition att ha en internationell matvecka, där de äldre eleverna får
vara med att laga maträtter från ett land, som en del av hemkunskapen. Hemkunskap
har Sara med årkurs 6 en gång i veckan. Vidare har skolan en önskevecka där alla
elever får skriva upp sin favoriträtt. Utifrån dessa skapar sedan Sara och Silke fem
dagar med goda rätter, valda av barnen. Slutligen har skolan sin otroligt goda ”Mårtengåsmiddag” då pedagogerna serverar skolans elever på en härlig trerätters middag.

SPÄNNANDE UTFLYKT
I MUSIKENS TECKEN!
– Producent Lena Blomstrand-Jacobsson på Helsingborgs konserthus mötte oss i foajén
och började att visa runt oss. Hon berättade att konserthuset byggdes av arkitekten och
sångaren Sven Markelius 1932 i funktionalistisk stil, med inspiration från både havet
och stranden. Huset är ett av Europas bästa konserthus, akustiken är fantastiskt bra
och allra bäst på platserna mellan de två trapporna i salen där vi fick sitta och lyssna
när Helsingborgs symfoniorkester repeterade de sista satserna i Jean Sibelius´2. symfoni.
Storslagen, symfonisk musik av 60 professionella musiker på en och samma gång är verkligen mäktigt och satte känslorna i sväng. Barnen lyssnade uppmärksamt och verkade
tagna av upplevelsen. Efteråt tittade vi närmare på scenen och backstage, där Lena
berättade om instrumenten, instrumentfamiljerna och om orkestermusikerns vardag.

Eftermiddagen ägnades åt musikalisk upptäcksfärd på Kullagatan, där barnen gick i
grupper om 2-3 elever för att undersöka om det spelades musik i de olika affärerna
och kafeerna, vilken typ av musik isåfall och om de trodde att det kunde locka kunderna
till inköp eller ej. En spännande och intressant uppgift tyckte eleverna.

HÖSTSCHEMA
för vår ÖPPNA
FÖRSKOLA
Torsdagen 4 oktober startade
vår populära öppna förskola.
Vi finns i förskolans avdelning
röd på torsdagar kl 9.00-10.45
Se program och få mer information på vår hemsida:
www.vejbystrandsskola.se
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VARMT VÄLKOMNA!

LYCKADE
FÖRETAGARDAGAR!
I våras deltog vi för första året
i FÖRETAGARDAGARNA som
arrangeras av Ängelholms
Näringsliv Ett lyckat drag som
resulterade i många besök och
nya anställningar!
TACK TILL ALLA ER SOM
KOM OCH BESÖKTE OSS!

~

PLATS HOS OSS
Några platser finns till förfogande trots att vi idag har fullt i de
flesta årskurser. Det finns 2 st i
förskolans 5-årsgrupp, 2 st i 1:an
och 3 st i 3:an.
Till ht 2019 finns det ytterligare
3 platser kvar i förskoleklass samt
platser på Förskolan. Gå in på
hemsidan och gör en intresseanmälan så kontaktar vi er.
Bosse Wahlin
Rektor/Förskolechef
Tfn: 073-533 95 89 alternativt
bosse@vejbystrandsskola.se
www.vejbystrandsskola.se

