Kære elever og forældre på mellemtrinnet
I forlængelse af skolens lukning i forhold til coronavirus, så kommer der hermed
informationer vedrørende elevernes hjemmearbejde.
Vi opfordrer i høj grad til, at der i den kommende tid hjemmeundervises i mindst en time hver
dag. Dette for at minimere en tilbagegang i elevens faglige udvikling.
Matematik:
Arbejdet i REMA-bogen fortsætter med to sider om ugen. Der er ikke skrevet dato i flere uger
frem, men det kan I som forældre eventuelt gøre. På hver elevs bord i klassen ligger nu til
afhentning det hæfte, som hver elev arbejder i, når vi har matematik i skolen. Det skal der
meget gerne arbejdes i. Det er forskelligt, hvad emne eleverne arbejder med, men det vil
typisk enten være om areal, procent eller en anden bog som fx matematiktak eller talnokken.
En ekstra mulighed er også at arbejde på emat.dk. Eleverne har et opgørelsesark de kan
udfylde. De ligger også på elevens bord eller for nogles vedkommende i tasken. Derudover
fortsættes det vante arbejde med tabellerne, som eleverne øver individuelt.
Dansk:
Der opfordres til at læse hver dag i mindst 20 minutter hver gang. Det vil være muligt at låne
læsebøger med hjem fra den sorte reol i mellemtrinnet (i det tidsrum, hvor Rynkeby Friskole
er åbent). Vælg en bog ud fra dit eget niveau og interesse. Desuden kan der læses på
frilæsning.dk. På frilæsning.dk bruger eleven sit eget UNI-Login og vælger en bog ud fra de
mange niveauer og kategorier.
Der bør desuden arbejdes i arbejdsbogen. Gerne mindst mellem to og fire sider om ugen.
På linket diggipuzzle.net kan der desuden arbejdes med forskellige områder inden for
danskfaget, engelskfaget og i matematik. Eleverne kender siden fra undervisningen på skolen.
Mellemtrinnets forældremøde tirsdag d. 17/3 er i samme forbindelse aflyst.
I får alle nærmere information fra skolens side, når vi ved mere.
Pas godt på hinanden til vi ses igen.
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