Kære elever og forældre
Vi vil igen rose eleverne for deres deltagelse og engagement i fjernundervisningen. De klarer det stadig både godt og flot og der er generelt en positiv
stemning, motivation og engagement i det fælles forum. Statsminister Mette Frederiksen har ligeledes rost børn og unge i et pressemøde. Vores børn
og unge leverer en helt særlig indsats, som alle kun kan være stolte over. Det har længe været en speciel tid og denne tid er endnu ikke slut. Dog ser vi
nu en udvikling, som betyder, at vi kan åbne Rynkeby Friskoles mellemtrin for 4.klasserne.
Formen fra mellemtrinnets fjernundervisning, vil vi i store træk forsøge at bibeholde, så eleverne stadig ”mødes” med resten af elevgruppen.
Rammen for undervisningstiden justeres en smule for alle, så der fremover er tre dage fra 08.45-13.00 og to dage fra 08.45-12.00. Se det vedhæftede
eksempel på skema og mødetid. Vi håber, at det tekniske er med os, og ”den nye hverdag” stadig kan virke genkendelig for dem.
I tidsrammen vil der være indlagte pauser og spisepause. Dagens program præsenteres stadig for eleverne ved dagens start. Lektier mv., vil vi
naturligvis også gennemgå grundigt med eleverne på vores møder, og der er selvfølgelig stadig mulighed for, at eleverne kan stille spørgsmål
undervejs.
De elever der fortsat arbejder hjemme, skal have deres skoletaske lige ved hånden, så bøger og pennalhus er tæt på. Derudover vil vi igen gerne bede
om, at alle har noget papir til rådighed gerne både linjeret, ternet og almindeligt papir, hvis det er muligt. I har desuden mulighed for at kontakte os,
hvis vi skal lave aftaler om afhentning af nye bøger på skolen, for dem der er færdige med de gamle. Derudover vil vi også bede alle de
hjemmeundervistes forældre om at afhente en lille hilsen fra os på skolen nu på tirsdag den 9. februar mellem 09.00-14.00. I pakken vil der være en
mappe med nye opgaver mm., samt lidt lækkert, som vi skal bruge fredag inden vinterferien til lidt hygge. Pakkerne er placeret på mellemtrinnets
gang, som I skal bruge den bagerste dør (overbygningens dør) for at komme ind til. Husk, at der nu er krav om mundbind ved besøg på skolen.
Der er stadig 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.
De telefoniske trivselssamtaler fortsætter også i den kommende periode.

Vi ses alle igen både fysisk og ”virtuelt” mandag d. 08. feb. kl. 08.45.

Venligst Rune og Cathrine

Ugeplan/skema for mellemtrinnet
Modul/ugedag

08.45 – 10.15

Mandag
Gennemgang af dagens
program og check in

Tirsdag
Gennemgang af dagens
program og check in

Onsdag
Gennemgang af dagens
program og check in

Torsdag
Gennemgang af dagens
program og check in

Fredag
Gennemgang af dagens
program og check in

Dansk/matematik
(I de to hold skiftevis)

Dansk/matematik
(I de to hold skiftevis)

Dansk/matematik
(I de to hold skiftevis)

Dansk/matematik
(I de to hold skiftevis)

Dansk/matematik
(I de to hold skiftevis)

10.15 – 10.30

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Spisning

Spisning

Spisning

Spisning

Spisning

UltraNyt

UltraNyt

UltraNyt

UltraNyt

UltraNyt

Anden aktivitet

Anden aktivitet

Anden aktivitet

Anden aktivitet

Pause
Fællesaktivitet
matematik
(mulighed for
trivselssamtaler)

Pause
Delehold engelsk

Pause
Fællesaktivitet dansk
(mulighed for
trivselssamtaler)

Anden aktivitet
(Kahoot)
Check ud
Fri

Check ud
Fri

Check ud

Check ud
Fri

10.30 – 12.00

12.00 – 12.20

12.20 – 13.05

Check ud
Fri

Dette er et eksempel på, hvordan en uge kan se ud. Mødetiderne ligger fast for alle, både elever der sidder hjemme, og de der skal møde op på skolen,
men ellers må vi stadig tage forbehold for ændringer og justeringer undervejs, da det kan blive nødvendigt, hvis vi kan fornemme det på elevgruppen,
eller hvis andre foranstaltninger gør sig gældende.

