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Julehilsen fra mellemtrinnet
Kære forældre til eleverne på mellemtrinnet
I får hermed en hilsen inden vi alle går på juleferie.
Det har været en god december-tid med lidt ekstra hygge. Vi har pyntet
vores lokale op med røde hjerter både af perler og karton i
et ”julekærlighedstema”. Mellemtrinnet var så heldige (og dygtige), at
vinde årets julekonkurrence for det flotteste lokale. Vi har haft
pakkekalender og ”Omvendt julekalender”, som vi har oplevet, at eleverne
er gået meget op i. Eleverne har hver dag doneret beløb i forskellige
størrelser, og vi har åbnet en låge (set et mindre videoklip med børn fra
andre steder og med andre vilkår), som har givet anledning til en god og
fælles debat. Det ser i skrivende stund ud til, at vi når et meget pænt
indsamlingsresultat som selvfølgelig sendes til SOS-Børnebyerne. Det
har været et vellykket forløb. Tak til jer forældre, der har støttet og
givet børnene opgaver til deres ”gode gerninger”. Hvis nogle har penge
til ”Omvendt julekalender”, som de ikke fik afleveret grundet den bratte
afslutning, eller som man måske tjener de sidste dage op til jul, kan det
stadig nås, når vi starter op igen i det nye år (de første dage efter
ferien).
Vi arbejder løbende med, hvordan vi kan sikre at mellemtrinnet er et rart
og roligt sted at være for alle. Dette understøttes konstant og er den
røde tråd i vores trivselsarbejde. Vi oplever heldigvis, at eleverne langt
henad vejen går godt ind i dette og gerne vil gøre en positiv forskel. Vi
oplever også, at eleverne er gode til at evaluere realistisk på dem selv.
Vi har naturligvis også arbejdet med almindeligt skolearbejde i de
forskellige fag i perioden. Eleverne har fået deres første skriftlige
tværfaglige aflevering for i dansk/natur-teknologi, som skulle afleveres
den 17. december. Ellers har lektierne kørt videre uændret i december
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og vil fortsat gøre det i det nye år. Vi vil stadig opfordre til, at man
orienterer sig på lektiesedlen, der gerne skulle ligge i elevernes sorte
lektiemappe, hvor der er et overblik over de faste ugentlige lektier i
dansk og matematik.
Vi fik pga. den bratte nedlukning desværre ikke afsluttet, som vi ellers
kunne have ønsket os det. Det betyder eksempelvis også, at der ikke blev
givet nye lektier. Derfor opfordrer vi til, at I selv skriver datoer på
mindst to nye sider (til torsdag d. 7. jan. i det nye år) i matematikbogen,
samt husker at øve de små matematikstykker (tabeller). Husk også, at få
læst hver dag og arbejdet i danskbogen.
Indtil videre går vi ud fra, at vi starter som normalt i det nye år.
I uge 3 har vi emneuge på hele skolen. I mellemtrinnet skal vi arbejde
projektorienteret, og skoledagen (i uge 3) er mandag til torsdag i
tidsrummet 08.45-13.05 og fredag fra 08.45-12.00. I får nærmere
information, når tiden nærmer sig.
Skulle restriktionerne vise sig at blive forlænget i det nye år, så får I
selvfølgelig besked. Hvis dette skulle vise sig at blive tilfældet, så er vi
fortrøstningsfulde i forhold til at møde eleverne online. Det fungerede
godt, da vi afprøvede det. Vi fik i dag (torsdag d. 17. dec.) på onlinemødet ”checket-in”, spillet bingo og fik ønsket hinanden en god jul og et
godt nytår.
Vi ses (forhåbentligt) igen mandag d. 04.01.21. kl. 08.45.
Vi ønsker jer alle en rigtig god ferie.
Glædelig jul og godt nytår.
Rune og Cathrine

