Kære forældre i mellemtrinnet
Så er det atter blevet tid til et nyhedsbrev.
Vi er kommet godt i gang i klassen efter nytår og har netop overstået
projektugen. Det var langt henad vejen en god uge, hvor der virkelig blev
arbejdet igennem både med opgaver og fremlæggelser. Eleverne vil i den
kommende tid modtage deres skriftlige udtalelser i forhold til projektarbejdet.
For tiden arbejder vi i trivselstimerne med sociale medier. Det gør vi med udgangspunkt i den
workshop som vi i samarbejde med Børns Vilkår og forældrerådet afholdt i klassen før jul.
Forældrerådet har efter aftale med os taget udgangspunkt i de medfølgende slides og udarbejdet
retningslinjer og gode råd i omgangen med de sociale medier. Det er blevet til fire plancher, som vi
bruger i undervisningen, og som kommer op at hænge i klassen. Vi er taknemmelige over
samarbejdet med forældregruppen og den røde tråd det skaber mellem skole, elev og forældre.
Eleverne har taget godt imod trivselsarbejdet med retningslinjerne for de sociale medier og er
meget deltagende. Det går virkelig stærkt i den digitale verden, hvor de unge befinder sig på flere
forskellige sociale medier. Derfor vil vi også opfordre til, at I holder et vågent øje med jeres børns
omgang på de sociale medier og sikrer jer, at alt er som det skal være. Det virker dog til at forløbet
har haft en positiv og gavnlig effekt. Vi har vedhæftet de slides som eleverne er blevet
præsenteret for og som også kan være en god guideline for jer forældre.
Inden så længe er det uge 6, hvor vi traditionen tro vil arbejde
trivselsbaseret noget af tiden. Vi tager udgangspunkt i Sex og Samfunds
”Uge sex”-materiale. I år er temaet ”kroppen” og forløbet handler om
kroppens anatomi, om kropsglæde og om normer og idealer for kroppen.
Formålet med forløbet er at styrke elevernes indsigt i samspillet mellem
krop, normer og trivsel, samt udvikle elevernes evne og motivation til at skabe værdier og
forandre ekskluderende og begrænsende normer for kroppen. Vi kommer til at arbejde med, hvad
der sker i puberteten og hvordan kroppen udvikler sig, herunder også drenges og pigers
kønsorganer. Vi kommer til at arbejde intensivt med dette område torsdag og fredag i uge 6 og vil
selvfølgelig fortsætte arbejdet i trivselstimerne. Eleverne har normale mødetider og lektier i
matematik denne uge. Diktaten om torsdagen udsættes pga. ”uge-sex”-temaet til den
efterfølgende uge. Cathrine er man.-ons. på kursus og Rune varetager derfor størstedelen af
timerne på mellemtrinnet disse dage.
Vi kan afslutningsvist meddele at Malthe A. skifter til et andet skoletilbud, da han har brug for
nogle andre rammer, end Rynkeby Friskole kan tilbyde. Det efterlader også en plads i
forældrerådet, da Malthes mor Carina var med i dette. Kunne nogen af jer have et ønske om at
træde til, hører vi meget gerne fra jer.
Sæt desuden allerede nu kryds i kalenderen til det næstkommende forældremøde, som ligger
tirsdag d. 17. marts fra kl. 17-19. Dagsorden og nærmere information følger.
Venligst Cathrine og Rune

