12. marts 2020

Kære forældre og elever i indskolingen
Sikke en mærkelig situation vi alle sammen står i. Det er lidt svært at forholde sig til,
men en ting er helt sikker, og det er, at vi kommer til at savne jeres dejlige unger :-).
Vi vil i dette brev informere jer om, hvordan I de næste 14 dage skal arbejde med
skolearbejde/lektier hjemme.
Vi tænker ikke, at det giver mening at lave ”hjemmeskole” med 6 timers undervisning
hver dag. Men selvfølgelig er det vigtigt, at alle vedligeholder gode rutiner og faglig
udvikling f.eks. i forhold til læsning og øvekort i matematik. Derfor skal alle elever lave
lektier i en time hver dag – både dansk og matematik. I denne time forestiller vi os, at I
kan arbejde med de ting, vi beskriver nedenfor.
Lektier til dansk:
Læs mindst en halv time hver dag. Hvis I ikke har bøger så brug: https://frilaesning.dk.
Vælg gerne ord ud fra det læste, som eleverne skal skrive på et stykke papir (som en
slags diktat). Lav højst 2 side i arbejdsbogen pr. uge. Børnehaveklasserne, skal øve
bogstavlyde og gerne småord.
Lektier til matematik:
Øv øvekort hver dag, gerne mindst 3 gange om dagen. De der øver tal: Det er vigtigt
at kortene er blandet, så de ikke øves i rækkefølge. I forhold til lektiebogen: Lav de
sider der er givet for til næste tirsdag d. 17/3 og evt. må siderne. Herefter må der højst
laves 2 sider til d. 24/3 og højst 2 sider til d. 30/3. Vi ved godt, at det ikke er mange
sider i bogen, men spil yatzy og kortspil ol. hvor der skal regnes.
Grunden til at der ikke må laves flere sider i bøgerne er, at vi gerne vil undgå evt.
fejlindlæring, da vi ikke har mulighed for at hjælpe og gennemgå nye ting.
Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte os (Hanne: 20 96 36 08 – Mette:
25 60 16 26).
Herudover vil vi opfordre jer til at lave ”skole-understøttende aktiviteter” f.eks. div.
brætspil, kortspil, yatzy, puslespil, højtlæsning osv. Vi vil gerne hjælpe jer med, at
finde kopiark med spil eller andre materialer (kopier), hvis I har brug for det. Sig også
til hvis I har brug for nye øvekort. Det kræver bare, at I giver os besked på mail eller
ringer senest mandag d. 16/3. Så vil vi gøre det klar, så I kan afhente det på skolen,
tirsdag d. 17/3 i tidsrummet 12.00 – 14.00. Det vil kun blive en hurtig afhentning, dvs.
en voksen som går ind og henter materialet, der ligger på børnenes bord. Dette
selvfølgelig for at mindske smittefaren.
Vi håber, at I vil se den næste tid som en god mulighed for at hygge sammen i
familien, luk ned for computer, Ipad, playstation osv., gå ture sammen, bag boller
sammen osv.
Mange hilsner
Hanne og Mette

