Nyhedsbrev overbygningen april 2021.

Kære elever og forældre i overbygningen, her er lidt informationer om den kommende tid.
Først og fremmest er det utroligt dejligt at være fysisk tilbage på skolen. Det var som om, at der
lige skulle bruges et par uger til at finde tilbage i gamle gænger - og hvordan er det lige man er
sammen i virkeligheden?
Nu er alt igen som det plejer, stemningen er god, de unge mennesker arbejder hårdt og der er ro
og engagement i timerne. De netop overståede terminsprøver gik rigtigt godt, og det er vores
opfattelse, at alle havde en god oplevelse med at prøve, hvordan det foregår.
Det er nu også tid til, at 9. klasserne skal op til de skriftlige eksamener i næste uge. Eksamenerne
vil forgå i billedkunst, og den almindelige undervisning vil forløbe, som den plejer for alle andre.
Herunder kan I se datoer og tider til eksamener, samt kontaktlærerfordeling resten af skoleåret.
I uge 20 skal vi gennemføre den årlige projektopgaveuge. Her skal eleverne arbejde ud fra et
overordnet emne, og selv vælge et underemne, som skal undersøges og videreformidles skriftligt
og mundtligt. Det overordnede emne er ”afhængighed”, og man skal have valgt et underemne
senest i uge 19. Her kan man vælge bredt, og det vil være godt at kunne snakke med jer
derhjemme om, hvad underemnet skal være. Eksempler kunne være spil om penge, rusmidler,
fysisk træning, sociale medier, mad, cigaretter, onlinegaming og meget mere.
Vi vil i overbygningen afholde forældremøde torsdag den 27. maj og skolehjemsamtaler i starten
af juni. Mere information følger når vi nærmer os.
Det har på mange måder været et anderledes skoleår med Corona, hjemmeundervisning og en
masse ting, som har været aflyst eller er lavet om. Vi blev til vores store ærgrelse snydt for en tur
til Berlin og har siden ikke haft lov til at afholde sociale arrangementer. Det er vores håb, at vi i juni
kan planlægge noget socialt af en art, så vi kan være sammen på en anden måde og også få sagt
ordentligt farvel til dem, som skal forlade os til sommer. En sommerfest, i en eller anden form, ser
også ud til at være en mulighed, men vi må vente lidt endnu og se, hvad de næste måneder
bringer af restriktioner og lempelser.
Vi glæder os til et par gode solskinsmåneder, inden det bliver sommerferie.

Med de venligste hilsner
Charlotte og Christian

Kontaktelever indtil sommerferien i overbygningen:

Charlotte
Mikkel
Simon
Isabella
Gabi
Freja
Astrid
Philip

Christian
Davut
Nickolas
Thomas
Cecilie
Hatice
Sebastian
Thomas

Datoer og tider til eksamen
Mandag 3/5 kl. 9.00 - 12.30
Tirsdag 4/5 kl. 9.00 – 10.00
Tirsdag 4/5 kl. 10.00 – 13.00
Onsdag 5/5 kl. 9.00 – 10.30

Dansk skriftlig fremstilling
Matematik u. hjælpemidler
Matematik m. hjælpemidler
Dansk retskrivning og læseprøve

De mundtlige eksamener er fastlagt til den 14. og 16. juni. Tidspunkter er ikke fastlagt endnu.

