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Kære forældre og elever i indskolingen
Så er de første dage allerede gået. De fleste elever har fortalt om deres sommerferie foran hele
klassen, det har været skønt at få et indblik i nogle af de oplevelser, jeres børn har haft i ferien. Selv de
nye 0. klasser har været meget modige og stået foran hele klassen.
Generelt har vi haft et par rigtig gode dage, vi er meget positive over, hvordan den er gået. De nye børn
virker åbne og trygge og de gamle børn er meget hjælpsomme og gode til at tage imod de nye, det er
vores indtryk, at det er en god gruppe :-).
Vi har valgt at have klassen samlet i alle timerne her i starten (dvs. vi har ikke holddelt). Dette for at
eleverne lærer hinanden at kende og ser sig som en klasse.
Derudover lægger vi meget vægt på, at klassen får nogle gode vaner i forhold til socialt samvær og i
forhold til ”det at gå i skole”. Vi har her i starten fokus på at få rystet eleverne godt sammen, så alle
kender alle, og alle er trygge ved hinanden. Dette gør vi bl.a. ved at lave ”klasseregler for
indskolingen”. Vi arbejder med reglerne ud fra spørgsmålet: ”Hvilke regler skal der være for vores
klasse i frikvartererne og i timerne, for at vi synes, at det er rart at gå i skole”. Eleverne havde mange
gode idéer og var rigtig gode til at byde ind. Vi arbejder med klassereglerne ved, at alle elever tegner
en tegning til hver regel. Vi har valgt at bruge en del tid på at arbejde med reglerne, så eleverne har
nemmere ved at efterleve dem. Vores klasseregler har vi lagt på hjemmesiden, så I kan se dem og
snakke med jeres børn om dem.
Herudover bruger vi en del tid på forskellige lege og aktiviteter, så eleverne dels har det sjovt sammen
og dels lærer hinanden at kende ved at lave noget aktivt sammen.
Vi vil, som tidligere nævnt, gerne indkalde jer til årets første forældremøde mandag den 24. august kl.
17.00 til 19.00. Mødet foregår i vores klasselokale og er kun for voksne - altså uden eleverne :-).
Vi håber meget, at alle børn bliver repræsenteret på mødet, så alle hører det samme :-).
På forældremødet vil vi have punkter som fagene, trivsel, skolehverdagen, klasseforældreråd, lejrskole
osv. på dagsordenen. Hvis I har noget, som I gerne vil have på dagsordenen, må I meget gerne skrive
det på tilmeldingssedlen.
Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Hanne og Mette
(Klippes af og afleveres til Hanne eller Mette senest tirsdag d. 18/8)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Elevens navn:__________________________
Vi kommer:____________________________ (skriv gerne antal)
Vi kommer ikke:________________________ (sæt X)
Emner vi gerne vil høre om eller have drøftet på forældremødet:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

