d. 9/8 - 22
Kære elever og forældre i B-klassen
Et stort velkommen tilbage i skole til alle.
Vi håber, at I har nydt sommerferien og er klar til at starte med hverdagen igen.
Vi har haft en rigtig god skolestart, og det er vores indtryk, at det er en rigtig god gruppe.
Vi har valgt at have klassen samlet i mange af timerne de første uger (dvs. uden så meget holddeling).
Dette for at eleverne lærer hinanden at kende og ser sig som en klasse.
Derudover lægger vi meget vægt på, at klassen får nogle gode vaner i forhold til socialt samvær og i
forhold arbejdsvaner. Vi har her i starten fokus på at få rystet eleverne godt sammen, så alle kender
alle, og alle er trygge ved hinanden. Dette gør vi bl.a. ved at lave ”klasseregler for B klassen”. Vi
arbejder med reglerne ud fra spørgsmålet: ”Hvilke regler skal der være for vores klasse i frikvartererne
og i timerne, for at vi synes, at det er rart at gå i skole”. Vi arbejder med klassereglerne ved, at alle
elever tegner en tegning til hver regel. Vi har valgt at bruge en del tid på at arbejde med reglerne, så
eleverne har nemmere ved at efterleve dem. Vores klasseregler har vi lagt på hjemmesiden, så I kan
se dem og snakke med jeres børn om dem.
Herudover bruger vi lidt tid på forskellige lege og aktiviteter, så eleverne dels har det sjovt sammen og
dels lærer hinanden at kende ved at lave noget aktivt sammen. Men vi er også gået i gang med det
faglige arbejde, og alle elever har allerede fået lektier/hjemmearbejde i går i den sorte mappe
(matematik). Næste tirsdag får alle også lektier for i den blå mappe (dansk).
Vi vedlægger 3 dokumenter til dette brev:
•
•
•

En ny klasseliste så alle har alles tlf.nr til legeaftaler mm.
Vores aktivitetsplan for dette skoleår, så I kan sætte X i kalenderen allerede nu. Vi forbeholder
os selvfølgelig ret til ændringer, og skulle det ske bliver I naturligvis informeret i god tid.
Vores folder om B klassen. Vi tænker, at I kan få svar på mange ting, ved at læse folderen f.eks.
om fejring af fødselsdag i klassen og meget mere – så husk at gemme den ;-).

Vi vil, som tidligere nævnt, gerne indkalde jer til årets første forældremøde torsdag den 25. august kl.
17.00 til 19.00. Mødet foregår i vores klasselokale på 1. sal og er kun for voksne - altså uden eleverne.
Vi håber meget, at alle børn bliver repræsenteret på mødet, så alle hører det samme :-).
På forældremødet vil vi have punkter som fagene, trivsel, skolehverdagen, klasseforældreråd osv. på
dagsordenen. Hvis I har noget, som I gerne vil have på dagsordenen, må I meget gerne skrive det på
tilmeldingssedlen. Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Hanne og Mette
(Klippes af og afleveres til Hanne eller Mette senest torsdag d. 18/8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Elevens navn:__________________________
Vi kommer:____________________________ (skriv gerne antal)
Vi kommer ikke:________________________ (sæt X)
Emner vi gerne vil høre om eller have drøftet på forældremødet:
__________________________________________________________________________________

