Kære elever og forældre
Vi håber, at I alle er kommet godt gennem jul og nytår.
Vi byder jer velkommen, dog på en lidt anden måde.
Tiden i det nye år er jo desværre ikke blevet, som vi kunne have håbet på. Vi har derfor
været i gang med at tænke kreativt og forberede fjernundervisning og virtuelle møder med
eleverne. I kan forvente et program på mellemtrinnet, der kommer til at indeholde
områder fra forskellige fag og tværfagligt arbejde. Rammen fra skemaet, som eleverne
kender det fra kl. 08.45-14.40 kan selvfølgelig ikke gennemføres som normalt.
Vi vil til gengæld glæde os til at møde eleverne på skærmen de kommende to uger fra
mandag til torsdag i tidsrummet 09.00-13.00 og fredag i tidsrummet kl. 09.00-12.00. I
denne ramme vil der være indlagte pauser og spisepause (se næste side). Dagens program
præsenteres for eleverne på dagen og opgaverne introduceres. Alt det som vi nævner her i
brevet i forhold til lektier, trivsel mv., vil vi naturligvis også gennemgå grundigt med
eleverne på vores møder. Der er selvfølgelig mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål
undervejs.
Eleverne kommer i perioden til at have brug for at deres skoletaske, så bøger og pennalhus
er lige ved hånden. Derudover vil vi gerne bede om, at alle har noget papir til rådighed
gerne både linjeret, ternet og almindeligt papir, hvis det er muligt.
Det er vigtigt, at vi kan sende links og dele dokumenter med eleverne især i disse tider. Alle
elever skal have deres egen Gmail og selv kunne logge ind. Det er der heldigvis mange, der
allerede har og kan, men der er stadig enkelte der mangler. Forældrene til dem der
mangler en Gmail vil modtage en særskilt mail om dette.
Der er stadig faste lektier i dansk og matematik. Der skal fortsat læses i mindst 20 min.
hver dag og udfyldes læselog, og der skal som minimum laves tre sider i danskbogen. I
matematikbogen skal der også laves tre sider, og tabelkortene skal fortsat øves tre gange
om ugen og registreres på skema.
Vi har vedhæftet en ”coronalæselog”, som skal printes og udfyldes. Har I ikke mulighed for
at printe, så skal I selv lave en efterlignet version og udfylde den hver dag.
Til trivsel har vi ligeledes vedhæftet en fil som skal printes (eller efterlignes på papir). Det
er en trivselsopgave, hvor eleverne giver ”hjerter” i form af ord til hinanden. Ved at skrive
om og modtage ”dagens hjerte” bliver eleverne opmærksomme på hinanden, selvom de
ikke er sammen, og de bliver husket på alt det, som de er gode til og som deres

klassekammerater godt kan lide ved dem. Se nærmere i den vedhæftede fil. Vi indsamler
sedlerne med ord, når vi vender tilbage på skolen og gennemgår det i trivselstimen.
Vi vil desuden forsøge at ringe eleverne op telefonisk til status-/trivselssamtaler i løbet af
den kommende periode på de to uger.

Rigtig godt nytår til jer alle.
Vi ses ”virtuelt” på mandag d. 04. jan. 2021 kl. 09.00.

Venligst Rune og Cathrine
Eksempel på en dag med fjernundervisning:

09.00 – 10.00

Check in og gennemgang af dagens program
Arbejde med trivselsopgave ”hjerter”
Engelsk: mundtligt, elektronisk eller skriftligt

10.00 – 10.30

Pause uden skærm (mulighed for at spise)

10.30 – 11.30

Matematik: opgaver i hjemmet
Matematik: emat.dk
En bevægelsesaktivitet (idræt)

11.30 – 12.00

Pause uden skærm (mulighed for at spise)

12.00 – 13.00

Læsning i bog eller på www.frilæsning.dk
Dansk: mundtligt, skriftligt, elektronisk og opgaver i hjemmet
Afrunding, check ud og gennemgang af dagens lektier

Vi tager forbehold for ændringer og justeringer undervejs, da det kan blive nødvendigt, hvis vi kan
fornemme det på elevgruppen.

