Forældremøde i overbygningen d. 26. april 2022
Referat
Velkommen
Bestyrelsen - Michael
Der skal laves fire trin, og dette fylder en hel del i bestyrelsens og Rasmus’ arbejde.
Meld jer til arbejdslørdag.
Kom til sommerfesten.
Til Langeskov Marked deltager vi med en stand. Meld jer til deltagelse i dette.
Status – hvordan går det i overbygningen?
De unge mennesker trives, virker til at have det godt med hinanden og med os lærere. Overbygningen er
aldersmæssigt meget spredt, men lader til at fungere godt i de to forskellige grupper (dem der er rykket op
fra mellemtrinnet, og dem der har været i overbygningen længere tid).
Vi har været igennem terminsprøver og projektopgave, hvor eleverne gik ind i opgaverne og gjorde sig
umage. Det var flotte fremlæggelser, hvor de gjorde sig umage og tog sig selv alvorligt.
Vi kører med et belønningssystem i overbygningen i forhold til frikvartererne (at eleverne er, hvor de skal
være i frikvartererne) samt ro ved timens start. Dette udløser ved 40 smileys en belønning – sidste gang var
belønningen film og chips.
Elevernes sociale liv sammen – og hvordan vi støtter op omkring det
Mange af de ældste elever har festet sammen, inkl. Drukket alkohol til disse fester. Det virker umiddelbart
uproblematisk, at det ikke er alle, der deltager, da overbygningen i forvejen er ret opdelt i de yngste og de
ældste.
Når hele overbygningen er samlet til noget socialt (fx julefrokost eller i madlavning) virker det til eleverne
har det godt sammen og hygger sig. I den kommende tid vil der være en del sociale aktiviteter – men ud
over dette opfordrer vi forældregruppen til at bakke op omkring sociale arrangementer og være med til at
sørge for, de bliver arrangeret og gjort mulige.
Arrangementer inden sommerferien
• Overnatning onsdag d. 11. maj i overbygningen. Eleverne får fri morgenen efter og skal ikke i skole
torsdag.
• Elevrådsfest/skolefest fredag d. 20. maj.
• Lørdag d. 21. maj er der arbejdslørdag. Meld jer til 😊
• Onsdag d. 25. maj har vi 9. klassernes dag. Husk gerne at sende lidt ekstra tørt tøj med eleverne
den dag.
• Fredag d. 10. juni er der kanotur i overbygningen. Vi forventer at blive færdig omkring kl. 16.30,
men I får selvfølgelig nærmere besked senere.
• Onsdag d. 22. juni er der sommerfest for hele skolen og 9. klasserne får deres eksamensbeviser.
Når de forskellige arrangementer nærmer sig, vil der komme mere info.
Elevrådet

Biograf. Måske vi får brug for nogle forældre, der kan køre.
Elevrådsfest fredag d. 20. maj kl. 17-21. Eleverne vil gerne have, at der til festen er pizza, kage mm. Christian vil gerne have frivillige til cafévagt, bage pizza og bage kage. Flere meldte sig til dette, men andre (der
måske ikke deltog på forældremødet) må meget gerne melde sig på banen også – skriv en mail til Christian.
Det er vigtigt, at det på forhånd er bestemt, om pizza mm. Skal koste noget, så caféfolkene ved, hvad de
skal.
Forslag til at elevrådet måske kan få deres egen mobile pay konto, når der skal sælges noget fra elevrådet.
Afgangseksamenerne
I år skal eleverne op i retskrivning (4. maj), læsning (4. maj) og skriftlig fremstilling (2. maj) i dansk og færdighedsregning (3. maj) og problemregning (3. maj) i matematik.
Af mundtlige prøver skal de op til mundtlig dansk (14. juni) og engelsk (9. juni).
Eksamenerne vil naturligvis fylde i timerne i de fag med de elever, der skal op til prøverne. Her vil de elever,
der er på samme hold men ikke på samme klassetrin også komme igennem forberedelserne til prøverne, og
dette vil være med til at forberede dem på det, der skal ske det kommende år (eller eventuelt året efter).
9. klasserne skal selvfølgelig komme i skole og til alle timer frem til sommerferien, de går ikke på læseferie.
Det er dog meget muligt, at de vil få nogle af timerne frem til de mundtlige prøver til eksamensforberedelse
(som skal foregå på skolen).
Eventuelt
Forslag om, at der sker færre ting i maj (og juni) i overbygningen (og på skolen generelt), da folks kalendere
er presserede – falder også sammen med konfirmationer.

