Dagsorden/referat forældremøde indskoling:
ugedag:

dato:

fra-til:

lokale:

mandag

24/8 - 2020

Klokken 17.00 – 19.00

Indskolingens lokale

pkt.
1.
2.

Dagsorden

Velkomst mm.
Præsentation af forældre

Ref.:

Referat
Der er et forældremøde nu og et igen efter jul
Der er 16 børn i klassen.
Arbejder på dansk i forskellige klassetrin.
Alle er startet med et genopfriskende skrivekursus.

Dansk mm. (Hannes fag)
3.

Dansk blå mappe. Obs kig i mappen(forældre) Alle
arbejder på forskellige niveauer.
Der vil være fokus på læsning.
Tirsdag tjekkes der lektier.
4 klasser skal arbejde på computer om mandag i dansk.
Skrivekursus for alle elever på meget forskelligt niveau
afhængig af alder.
2 bøger som ligger i skuffen på skolen.
Værksteder, hvor man bl.a. træner regnestykker.

Matematik mm. (Mettes
4. fag)

Tirsdag: gennemgang af lektier (øvekort + sider i
lektiebogen). Vigtigt at øve talkort.
Børn må gerne tælle på fingre inden de kan regne i
hovedet.
Der arbejdes med computer i matematik om fredagen.
0. kl. arbejder på ipad og 1., 2., 3., og 4. kl. arbejder på
computer med E-mat. De har et noteringark i den
lyserøde matematikmappe.
Til Hylkedam. 51 køjesenge.

Lejrskole
5.

Pigerne i 1 værelse.
Drengene sover på andre værelser.

Må aflevere børnene ved hytten, men man må ikke gå
med ind. Det sammen gælder også når de skal hentes
igen.
Børne skal have drikkedunk med vand, og en
madpakke med den første dag.
Der bliver læst godnat historie.
Film, bøger, papir og farver.
Dem der skal tilbage til SFO får en stor fin madpakke
med tilbage, efter endt hyttetur.
Nul IPad og telefon.
Aktiviteter: stratego Dinosaurus
(Fælleslege) (Frivilligt Værksteds)(Enkelt)
Vigtigt med inde sko på skolen.
Rød postkasse. OBS Tjek hver dag.
Madpakker i køleskabet.
Nem formiddags mad. (eks. Frugt eller en bolle.)
Fødselsdag kun ting der er pakket ind, når der skal
deles ud i klassen.

Praktiske
6.

Fødselsdag: Når der inviteres er det enten alle piger,
eller alle drenge eller hele klassen.

informationer/drøftelse:
30 kr. til gave til fødselsdage.
Beskeder skal skrives på mail, eller kontaktbog til
lærerne (ikke gives mundtligt til SFO-personale eller
lærere).
Børne skal lave lektier hjemme og ikke i SFO’en.
Klassekassen: Mobil Pay 50 kr.
Facebook for indskoling.

Punkt for alle forældre, vi er med i skoletasken…

7.

Klassens trivsel

Trivsel er et meget vigtigt område på Rynkeby Friskole
Den røde tråd + den sociale årsplan (ligger på skolens
hjemmeside)
Forældre fiduserne (www.forældrefiduser.dk)

Gruppearbejde/aktivitetsgrupper:
8.

9.

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

Fælles
opsamling/”fremlæggelse”

Bestyrelsen på Rynkeby
10.
Friskole ved

Gruppe 1:
Emma/Emil T, Anna, Emil B., Magnus, Nikolaj, Mads og
Astrid.
Gruppe 2:
Lærke, Nikolas, Freja/Charlie, Elias, Silas H, Silas V og
Mikas

24 oktober kl. 17.00 til kl. 20.00 Halloween disco fest.
Stige Ø den 29 maj kl. 10.00 til 14.00 medbring mad og
drikkelse til egen familie.
Vigtigt at støtte op om skolen, både til arrangementer,
for klasserne, og til arbejdsweekenden på skolen, også
selv om man kun har mulighed for at arbejde 1 time.
Der var spørgsmål om hvor meget Corona fylder for
børnene i skolehverdagen.

11 Evt.
Det er ikke noget der fylder i hverdagen, men der
snakkes om det efter behov.

