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Kære elever og forældre i indskolingen
Rigtig godt nytår til jer alle sammen, vi håber, at I alle er kommet godt og sikkert ind i det nye år.
Vi kan jo desværre ikke starte skoleåret, som vi plejer. Med dette brev får I info angående de
første to ugers hjemmeundervisning. Desuden vedhæfter vi læseskema, skema til øvekort samt
dagligt afkrydsningsskema til hjemmeundervisningen som vi kalder ”Min log over dagen”.
Vi vil starte med at fortælle jer, at vi har haft mange forskellige overvejelser og drøftelser ang.
indskolingens hjemmeundervisning. Eleverne er jo ikke så gamle, og på den måde er de meget
afhængige af jer forældre. Samtidigt med at I skal hjælpe jeres barn/børn, skal I også passe jeres
eget arbejde. Dette ved vi godt kan være svært og udfordrende.
Selvom det ikke giver mening at lave fælles online undervisning i dansk og matematik, vil vi
gerne lige se alle elever hver dag, så derfor har vi valgt, at alle skal ”tjekke ind” hver dag kl. 8.45.
Dette vil foregå over zoom. Linket til hver dag er:
https://us02web.zoom.us/j/86948074727?pwd=NnJXRmhyQVhCVUlEVUVSeUMyTGpJUT09

Hvis man ikke har brugt det på sin computer før, starter der automatisk et download af
programmet, som man skal sige ja til. Derefter er det bare at følge de anvisninger, der kommer
på skærmen. Vi ved godt, at det er jer forældre, der skal gøre dette den første dag og herefter
hjælpe efter behov. I er velkomne til at ringe til Rasmus for teknisk assistance (25 46 04 05) eller
os. Det vil være en rigtig god ide, hvis I downloader zoom allerede i dag mandag, så alle er klar
til den store generalprøvedag i morgen tirsdag kl. 8.45, vi sidder klar på zoom fra kl. 8.40 :-).
Udover zoom-mødet hver morgen skal alle dagligt arbejde individuelt med faglige opgaver i
dansk og matematik.
Helt overordnet ser hjemmeundervisningsdagen mandag til fredag således ud:
•

Zoom-møde kl. 8.45.
Dette tager ca. 15 - 30 min. Formålet med dette er af mere social karakter. Vi vil tjekke
ind, snakke dato mm. og spørge ind til det faglige arbejde fra dagen før, og evt. se
skemaet ”Min log over dagen”, så dette og bøgerne skal ligge klar hver morgen.

•

Lav 2 sider i matematikbogen (lektiebogen i den sorte mappe).

•

Øv øvekort mindst en gang dagligt (meget gerne flere gange).

•

Lav 2 sider i danskbogen (lektiebogen i den blå mappe).

•

Læs 15 - 20 min. hver dag.

Det er vigtigt, at I fortsat udfylder læse- og øvekortsskemaet hver dag. Vi sender et til print med
denne mail, og har I ikke mulighed for at printe, kan I bare skrive på blankt papir.
Herudover sender vi et dagligt afkrydsningsskema ”Min log over dagen”, hvor alle dagens
opgaver krydses af efterhånden som de laves. Dette kan I ligeledes selv skrive af, hvis I ikke har
mulighed for at printe.
Som vi startede med at skrive i dette brev, ved vi godt, at hele situationen kan være svær, og det
ligger os meget på sinde at sige, at I endelig skal kontakte os på mail eller tlf. ved det mindste
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behov. Vi ved, at der kan være individuelle behov så sig til hvis I mangler materialer. Der er også
mulighed for at få ark med engelskopgaver, hvis der er tid og overskud til flere opgaver end til
dansk og matematik.
Som udgangspunkt er vi på skolen i morgen tirsdag d. 5/1 fra kl. 10 – 12 og tirsdag d. 12., her
kan I hente div. skemaer og materialer efter aftale, det er meget vigtigt, at vi har snakket eller
skrevet sammen, hvis der skal ligge noget klar til jer. Men sig endelig til hvis I mangler materialer,
afkrydsningsark eller andet, så vil vi MEGET gerne lægge noget klar til jer. Husk at der kun er én
person fra samme husstand som må komme og hente materialer på skolen.
Vi håber, I får et par gode uger, og vi krydser fingre for at vi snart ses igen :-).
Mange hilsner
Hanne og Mette

Skema over kontaktelever:
Hanne (20963608)
Hanne-n@youmail.dk:

Mette (25601626)
Metteamstrup1@gmail.com:
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