Referat forældremøde på mellemtrinnet
Velkomst ved Rune og Catrine. Med de fag de underviser i.
13 forældre til stede. Præsentation af forældre
Mellemtrinet. Skoleårets forløb, mange ændringer lidt turbulent. Online undervisning, nogle fremmødte
mm. Børnene har klaret de mange skift. Godt. Er vendt tilbage til normal skolehverdag. Billeder af de
forskellige virkemidler samt forklaring. Tjek ind timeout mm. Ekstra trivselstimer pt, for at styrke
gruppedynamik mm. ”Det er vigtigt” planche. Ud i alle pauser. Hold øje med fælles snapchat gruppe, hvis
jeres børn er på. Forældre har ansvar for sociale medier. Lærere hjælper med at løse konflikter, når det er
nødvendigt.
Skema, fag og undervisning. 3 regler. Hånden op, stille lytte. Fejring hvis ”fluebenskema” bliver udfyldt(ved
god opførsel) individuelle piktogrammer på borde. Løb omkring lærerværelse. Stressbolde skal være bløde
lydløse ting. Tilbage til fast form med meget genkendelighed og faste rutiner. Tilbage til normale lektier. 3
sider i arbejdsbog om ugen i dansk. Læselog min 20 min om dagen. Læselog ligges på hjemmeside, så
forældre kan printe ud. Opgave om Ole lund kirkegaard, minimum 1 side, mere hvis man har prøvet de før.
Matematik. Bog 2 sider om ugen. + - * : øves kortene 3 gange om ugen.
Tester i dansk + matematik fra næste uge. Resultater kommer til skole hjemsamtaler sammen med
elevplan. Test målrettet elevernes individuelle niveau.
Husk indendørs idrætssko+ udendørssko man kan dyrke idræt i mm, vi har ikke omklædningsrum på stedet.
Computere opladet når de møder husk Headset. Telefoner afleveres i kasse.
Skole hjem samarbejde. Tak for det gode samarbejde. Kontaktbog eller email benyttes. Ved sygdom ringes
til kontor eller sfo. I akutte situationer skal der ringes til lærere. Helst ikke sms. Informationer på
Hjemmeside og postkassemapper og mail. Inviteres til elev samtaler.
Forældreråd. Opfordres til et arrangement inden sommerferien.
Evt. snak om sommerfest, generalforsamling corona mm.
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