Nyhedsbrev fra mellemtrinnets fjernundervisning
Så er det blevet tid til endnu en opdatering fra vores online-undervisning.
Vi har siden det sidste brev til jer blandt andet arbejdet med flere forskellige temaer, hvor vi tager
udgangspunkt i afsnit fra ULTRA NYT på DRTV.
Vi har diskuteret temaet ensomhed og skoleelevers trivsel bag web-cam. Derudover har vi talt om
urolighederne i USA op til magtskiftet og efterfølgende demonstrationerne mod coronarestriktionerne og
statsministeren i Danmark. Vi har fulgt indsættelsen af Joe Biden og talt politik og menneskesyn. Vi har set
hvordan coronavirus kan mutere og fået indblik i mutationerne fra Storbritannien og Sydafrika og de
forsinkede vacciner fra Pfizer. Desuden har vi talt om “gode gerninger” som for tiden også er oppe. Vi har
sat det i relation til elevernes “Omvendt Julekalender” i december og talt om vigtigheden af at gøre noget
godt for andre i svære tider. På dr/dk/godegerninger kan I læse mere og få inspiration. Vi opfordrer
selvfølgelig til at udnytte lidt af tiden til at gøre gode gerninger og måske samtidig også støtte Danmarks
Indsamling 2021, som i år går til børn i Syrien.
I dansk arbejder vi for tiden med ordklasser og de latinske betegnelser (navneord/substantiver,
tillægsord/adjektiver, udsagnsord/verber, stedord/Pronominer).
I matematik har eleverne arbejdet med tekstopgaver fra MatematikFessor.dk, øvet tabeller online via spil,
arbejdet med opgaver på emat.dk og ind i mellem også arbejdet i deres matematikbog.
Der har været variation i form af bevægelsesaktiviteter, onlineopgaver og afvekslende opgaver som
“emojiaktivitet” mm.
Den seneste tid har både været spændende og lærerig, og vi synes, at eleverne yder en god indsats under
de anderledes betingelser. Der kommer udpluk fra ugens undervisning på zoom i form af billeder på
Facebook.
Vi har hele ugen haft kontakt- og trivselssamtaler telefonisk med eleverne. De fleste elever giver udtryk for,
at de savner kammeraterne fra mellemtrinnet og at de gerne vil “rigtigt” i skole. Det forstår vi godt og vi må
se det som et positivt udtryk for, at de gerne vil hinanden og skolen. Vi må alle “holde fast” lidt endnu.
Vi minder endnu engang om, at der stadig er faste lektier i dansk og matematik. Der skal fortsat læses i
mindst 20 min. hver dag og udfyldes læselog (husk gerne at printe nye læselog eller lave jeres egen, da de
skal medbringes på skolen, når vi kommer tilbage), og der skal som minimum laves tre sider i danskbogen
om ugen. I matematikbogen skal der også laves tre sider, og tabelkortene skal fortsat øves tre gange om
ugen og registreres på skema.
I de tilfælde hvor elever er færdige med deres enten dansk- eller matematikbog, laves der aftaler om andre
opgaver, typisk online, der kan træde i stedet for de tre sider om ugen i bøgerne.
I skrivende stund er der ikke noget nyt om en eventuel tilbagevenden til skolen efter den 7. februar, så vi
må alle stadig vente tålmodigt på, at der meldes noget ud. Indtil da fortsætter vi den efterhånden kendte
struktur med onlineundervisning, og når der så er nyt, hører I nærmere.
Venligst Rune og Cathrine

