Indbydelse til forældremøde og skolehjemsamtaler i overbygningen.

Kære forældre og elever i overbygningen.
Som I nok alle ved, mangler vi stadig at afholde det sidste forældremøde, samt skolehjemsamtaler i
overbygningen for dette skoleår. Det er nu endelig tilladt at invitere jer ind på skolen, og vi kan være
sammen fysisk, selvfølgelig med afspritning og hensyntagen. Vi glæder os meget til at se jer alle igen i
virkeligheden, og håber at alle elever kan blive repræsenteret af en voksen.
Vi vil gerne invitere til forældremøde torsdag den 27. maj, fra kl. 19.00. til 20.30.

Dagsorden forældremøde:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Status på faglighed og trivsel.
De overståede terminsprøver samt projektopgave.
De kommende mundtlige eksamener.
Elektronik/søvn.
Kanotur og niende klassernes dag.
Sommerfest og dimission.
Eventuelt.

I disse tider skal man selv medbringe kaffe, eller andet, til eget brug.

Skolehjemsamtaler:
Det er også muligt at afholde fysiske skolehjemsamtaler på skolen, som retningslinjerne er i øjeblikket. Det
vil dog stadig være en mulighed at ønske et digitalt møde, hvis man har udfordringer med transport, er
særligt udsat eller bare er mest tryg ved denne mødeform. Vi afholder skolehjem-samtaler torsdag den 03.
og fredag den 04. maj. Hvis man ønsker et møde over Zoom skal det være fredag. Udfyld venligst skemaet
på næste side og sæt gerne krydser alle de steder, hvor I har mulighed for at komme. Afleveres senest
fredag den 21. maj.

Vi glæder os, mere end sædvanligt, til at se jer alle igen.
Venlig hilsen Charlotte og Christian

Tider til skolehjem-samtaler:

Navn på elev: __________________________

Vil gerne have samtalen fredag over Zoom. ________

Torsdag den 03.06

X

Fredag den 04.06

KL 14.30 TIL 14.50

KL 14.00 TIL 14.20

KL 14.50 TIL 15.10

KL 14.20 TIL 14.40

KL 15.10 TIL 15.30

KL 15.00 TIL 15.20

KL 15.30 TIL 15.50

KL 15. 30 TIL 15.50

KL 16.00 TIL 16.20

KL 15.50 TIL 16. 10

KL 16.20 TIL 16.40

KL 16.10 TIL 16.30

KL 16.40 TIL 17.00

KL 16.30 TIL 16.50

Afleveres til Christian eller Charlotte, senest den 21.maj.

X

