Dagsorden/referat forældremøde indskoling:
ugedag:

dato:

fra-til:

lokale:

torsdag

05/9 - 2019

Klokken 19.00 – 21.00

Indskolingens lokale

pkt.

Dagsorden

Ref.:

Referat
Alle børn er repræsenteret til dagens forældremøde.
Der er 14 elever i indskolingen.

1.

2.

Velkomst mm.

Præsentation af forældre

Det har været en rigtig god start på skoleåret. Dejligt at
vende tilbage efter sommerferien. Børnene har været
søde ved hinanden, de store har været gode til at
hjælpe og støtte de små/nye.
Hver forældre præsenterer sig. Der kommer nye
opdaterede klasselister med hjem i dag.
Info til de helt nye. Bogstaver bliver sat på tavlen der
bliver snakket meget med lyde og retninger på
bogstaverne. Når et bogstav er gennemgået får de det
med hjem, disse bogstaver må meget gerne øves
hjemme, noter på arbejdsarket når det er øvet hjemme.
Leg med ord og bogstaver derhjemme.

Dansk mm. (Hannes fag)
3.

Der er mange i gang med et skrivekursus. Hvornår
skriver man små og store bogstaver. Lige nu
koncentrerer vi os om små bogstaver. Øver os i at
skrive pænt. Hjemme er det vigtigt at fastholde eleven i
opgaven, tempoet ned og giv tid til at fordybe sig. Lade
dem hvile i de opgaver de er i gang med.
Nyt system: Dansk for alle. 1-3 kl. Arbejder med samme
emner. Handler om Afrikas dyr. Der er meget fakta
viden som de kommer til at bruge, hvor de skal lave
beskrivelser af dyrene og lave en lille bog med
tegninger. De skal lave gådebøger omkring dyrene. Og
mange andre forskellige opgaver, spil og andet. De skal
vurdere deres egen arbejdsindsats. Det man kan øve
hjemme er at spørge ind til hvad børnene har lært om
dyr. Lad det være et fælles projekt hjemme. Find evt.
mere viden om dyrene sammen.
Daglig læsning, når de har læst bog får de en
boganmeldelse. Lave tegning der passer til. Evt. et ord
eller sætning de har haft svært ved. De skal kunne

sætte ord på hvad de synes om bogen.
Arbejdsbog svarende til det niveau de har. Den arbejder
de kun i her i skolen.
Lektier er i den blå mappe. Opfordrer til at eleverne får
lavet lektier. Føler I det er for meget, tag gerne en snak
med Hanne.
Læsning, læs meget gerne højt for dem. Ellers skal
eleven selv læse 10-15 min hver dag. Skrives i læselog.
Husk at tjekke penalhus for spidse blyanter og diverse.
Fundamentet i matematik er vigtigt fra starten. Ellers
kan det bliver svært fremover. Kunne nævne tal, tælle,
skrive og sige tallet rigtigt. Kunne gå fra at tælle til at
kunne regne i hovedet (tænke regnestrategier). Det er
tælle er godt at kunne evt. med hjælp fra fingrene, men
børnene skal på et tidspunkt gå fra at tælle til at regne
(at knække regnekoden).

Matematik mm. (Mettes
4. fag)

Med tiden skal regnekoden knækkes. Der trænes
strategier fx 3+3+1 i stedet for 3+4. der holdes øje med
at alle børnene kommer igennem det, ellers bliver de
hjulpet på vej. Vi ser en lille film omkring regnestrategier
hvorfor det er vigtigt at kunne:
https://www.blivklog.dk/det-gor-mig-trist-at-se-bornspilde-deres-tid/.
Øvekort: Øvekortene skal siges et af gangen i helt
tilfældig rækkefølge. Hvis børnene er trætte så hjælp
dem gerne på vej, det handler om at børnene skal sige
tallet selv. Regnestykker her er det vigtigt at børnene på
et tidspunkt begynder at kunne nogen af stykkerne
udenad (gerne pluspar: 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4 …osv.) Man
må gerne bruge fingrene i starten. Man må gerne gætte
og have fejl.
Helt nyt er at der er købt 6 Pc’er til klassen. Det skal til
at bruges. Programmet E-mat er købt, der kan trænes
forskellige færdigheder på forskellige trin. Det mest 3. kl
der kommer til at arbejde med det i starten.

5.

Praktiske
informationer/drøftelse:

Der er nogen børn der har gummibånd på deres stole.
Det er til de børn der ikke kan nå gulvet. Så har de

noget at hvile benene på.
Inde sko i klasse og til gymnastiksalen.
Husk at have meget skiftetøj i kasserne i gangen. Tjek
gerne kasse og tjek evt. vejrudsigten. Så børnene altid
har deres garderobe i orden.
De har en postkasse, her kommer al info med hjem.
Tjek det gerne hver dag. Ligger der tegninger eller
bøger skal de gerne tages op.
Madpakker, gerne sund madkasse, det ”sjove” skal
vente til brødet er spist. Der bliver læst højt samtidig
med der bliver spist. Ikke alt for mange sjove ting i
madkasse, det tager fokus. Hvis der er ting der skal
pakkes ud, så klip dem gerne op hjemmefra, det skaber
uro hvis de ikke selv kan åbne det. En stor god
drikkedunk med vand.
Fødselsdag: tavletegning og sang. Der er frie tøjler med
hvad man vil dele ud, en enkelt ting til uddeling er
rigeligt.
Fødselsdag hjemme: alle, kun piger eller kun drenge
skal inviteres. Der er ingen krav til at holde fødselsdag,
det vælger man selv. Hvis man inviterer hjem må gaven
max koste 30 kroner.
Når der kommer sedler med retur til lærerne, så lad
dem ligge i postmappen, eleverne skal nok huske at
aflevere, ellers spørger Hanne og Mette efter sedlerne.
Aktivitetsplan er ændret lidt, der kommer beskeder
omkring ændringer. Skole/hjem samtale bliver rykket til
tirsdag d. 24/9 og onsdag d.25/9 i stedet for d. 23/9.

6.

Klassens trivsel

Dette punkt er meget vigtigt. Vi ser lille film omkring
mobning, dette er dog ikke noget der opleves. Men
derfor er det stadig vigtigt at være opmærksom på det,
netop når det går godt. ”Mobning er børnenes problem,
men de voksnes ansvar.” Det er fælleskabet der
betyder noget, det bliver der arbejdet meget på i
klassen. Vi har i klassen lavet en øvelse med sproget
”hvad skal der siges (komme ud af munden) og hvad

skal man beholde i hovedet, snak evt. med jers barn om
det derhjemme.
Der er snart trivselsdag for hele skolen.
Godt sammenhold og god omgangstone blandt
forældre smitter af på børnene. Hvis forældre viser at
skolen er vigtig, smitter det. Vis børnene at I som
forældre snakker sammen om alt og intet.

Gruppearbejde/aktivitetsgrupper:
- Valg af tovholder

7.

- Valg af dato
- Planlægning af aktivitet (ide om
hvad gruppen vil lave)
- evt. ny mødedato

Gruppe 1: Jonatan, Nickolas, Anna, Simon, Emil B,
Lucas, Magnus
Gruppe 2: Emil T, Lærke, Nikolaj, Mads, Harald, Elias,
Mikas

- evt. uddelegering af
arbejdsopgaver

Gruppe 1:
Der bliver holdt klassefest d. 2 november kl.17. Der
kommer en seddel hurtigst muligt. Børnene tager hver
lidt mad med til en fælles buffet. Der vil være forskellige
lege. Hver elev betaler 50 kroner der går til pynt. De
8.

Fælles
opsamling/”fremlæggelse”

Valg af kontaktforældre
9. (Mona er nu)
Klassekassen (hvem?)

10.

Bestyrelsen på Rynkeby
Friskole ved Mona

penge der er tilbage bliver lagt i klassekassen.
Gruppe 2:
23. maj kl. 11 på Stige ø. Der bliver lavet bål til
pandekager og snobrød. Hver familie tager hver især
mad og drikke med. Der kan med fordel medbringes
løbehjul og fodbolde. Der vil blive tændt op i grillen som
kan benyttes til medbragt mad.
Mona (Harald), Maja (Nikolaj), Maj-britt (Emil B) og
Dorthe (Emil T) er kontaktforældre.
Klassekassen: Maja opretter konto, der indbetales 50
kroner. Oplysninger om hvilken konto pengene skal
indbetales til kommer senere.
En meget aktiv bestyrelse. Det er vigtigt at der er nye
der kommer til. Der er gang i at søge forskellige fonde.
Julemarked søndag d.1 december. Der vil være boder
på julemarkedet, så gerne reklamer for markedet så vi
kan få solgt boder til salg af juleting. Der bliver delt
opgaver ud på trinnene. Indskolingen skal være med til
at bage. Kagerne der bliver bagt bliver solgt i cafe til

markedet. Alt overskud går til børnene. Mona sender
seddel med hjem hvem der har meldt sig til at bage en
kage. Hvis der er nogen der kender nogen med store
lanterner, enten til låns eller arv, tages der gerne imod
dette. Der bliver sat skilt op ved vejen med lanterner for
at gøre opmærksom på hvor skolen ligger.
Langeskov kræmmermarked: I år står vi sammen med
børnehaven for at stå sammen. Børnehaven har
ansigtsmaling, der vil være flødebollemaskine. Forældre
alle dage. Kom gerne op forbi og sig hej. Husk at
ungerne gerne skal have t-shirt på. T-shirt kan købes til
arbejdslørdag til 80 kroner stk, tag fat i Mona. De
forældre der har meldt sig får en t-shirt udleveret til
markedet. De kan købes efter brug eller afleveres
tilbage til Mona.
11 Evt.

Politik angående hovedpinepiller, det aftales for den
enkelte elev hvordan det administreres.

