D-Klassen, august 2022

Opstartsbrev

Kære elever og forældre
Velkommen til D-Klassen.
Vi håber, at I har haft en god sommer og har nydt ferien.
Vi glæder os til et nyt og spændende skoleår med eleverne på 7.-9. årgang.
De første tre dage i det nye skoleår vil som nævnt i brevet før sommerferien være anderledes og uden
almindelige fag på skemaet. I disse dage vil eleverne blive informeret om det fælles regelsæt, strukturen og
rammerne for D-Klassen og samtidig blive rystet godt sammen med forskellige trivselsaktiviteter og
samarbejdsøvelser. Dette betyder en mindre ændring i mødetiderne mandag og onsdag. Mandag d. 8. aug.
møder eleverne fra 08.45-12.00 lige som resten af skolen og onsdag d. 10. aug. fra 08.45-13.50. Onsdag
starter vi i den første lektion på skolen, hvorefter vi kører til Kerteminde med eleverne. Vi sørger for
transporten, så I skal ikke tænke på noget i den forbindelse. Bortset fra disse mindre ændringer følger
eleverne det udleverede skemas mødetider. Torsdag starter vi op med de almindelige fag.
I starten af skoleåret vil der være mange nye informationer. I får allerede nogle af dem i dette brev, og så vil
vi på forældremødet tirsdag d. 6. september kl. 17.00-19.00 uddybe (se tilmelding til forældremødet
vedlagt som bilag).

Generel information
Postmappe/lektiemappe
Eleverne vil få udleveret materialer og forskellige mapper til de enkelte fag i den første tid.
I bedes være opmærksomme på lektiemappen (sort plastmappe) og postmappen (rød plastmappe).
I lektiemappen skal alle lektier samles, så det er overskueligt for både eleven selv og for jer som forældre.
I postmappen kommer alle nyhedsbreve og vigtige informationer fra skolen. Begge mapper skal altid ligge i
tasken.

Penalhus
I elevernes penalhus bør der altid være spidsede blyanter, et viskelæder, lineal, vinkelmåler og en
saks. I må gerne hjælpe eleverne med jævnligt at opdatere det.

D-Klassen, august 2022

Computer
Alle elever skal medbringe en computer, samt høretelefoner og oplader hver dag. Den skal være fuldt
opladet fra dagens start. Det er en god ide her fra skoleårets start at tjekke, om computeren virker, som
den skal. Alle elever skal, hvis de ikke har det i forvejen, have oprettet en gmail, som de selv kan gå ind på.
Derudover skal de kende deres UNI-login og kode, så de kan bruge det i undervisningen. Herudover er det
vigtigt at vide, at vi hovedsageligt bruger Google-Docs til skriftlige opgaver, og det er rart at kende det
grundlæggende i dette program inden skolestart. Disse områder skal I som forældre hjælpe jeres barn
med inden skolestart.

Spisning
Vi vil fra næste skoleår have mere fokus på elevernes sundhed, og vi giver derfor mulighed for at spise
samlet i D-Klassen hver dag kl. 10.30. Medbring derfor en sund og varieret madpakke hver dag. Det er
naturligvis ikke tilladt at medbringe slik, chips, sodavand osv. Dette får vi ved særlige begivenheder.
Det er vigtigt, at alle elever medbringer en drikkedunk (husk at skrive navn på). Vi opfordrer til at der
drikkes rigeligt med vand i løbet af skoledagen, da det har nogle klare fordele i forholdt til sundhed og
parathed i timerne. Under spisesituationen vil der samtidig være fælles informationer eller vises
nyhedsudpluk.

Idræt/Madkundskab
Idrætstimerne er placeret med fire lektioner hver anden onsdag. Eleverne vil blive informeret herom.
Idrætsundervisningen foregår på sportspladsen i Rynkeby indtil efterårsferien og igen efter påske. Her skal
eleverne have udendørs idrætstøj med til hver gang. I vinterperioden foregår undervisningen i hallen på
Nymarkskolen. Til disse timer skal alle have sko med som kun bliver brugt indendørs (de kan opbevares på
skolen).
Madkundskab er placeret med fire lektioner de modsatte onsdage, hvor vi også plejer at bruge
Nymarkskolens faciliteter. Skolekøkkenet på Nymarken er dog på nuværende tidspunkt under ombygning,
så vi kommer derfor i den første periode til at have tværfaglig undervisning og teori i disse timer.

Dansk
Vi vil i danskfaget blandt andet have mere fokus på læsningen.
Alle elever skal selv medbringe en læsebog efter eget valg (eller vælge èn på den nye bogreol i D-Klassen),
så den passer til elevens interesse og niveau. Der er også mulighed for at læse på frilæsning.dk eller Nota.
Alle elever får til læsningen udleveret en ”læselog”, som skal udfyldes af eleven selv og underskrives af jer
forældre til hver fredag. Læseloggen skal ligge i den udleverede plastiklomme (i lektiemappen) og
medbringes hver fredag. Cathrine underskriver ligeledes læseloggen og udleverer en ny hver fredag.
Eleverne vil blive præsenteret for forskellige undervisningsportaler med træningsopgaver indenfor
danskfaglige områder.
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Derudover kommer eleverne til at arbejde med forskellige andre danskopgaver, grammatiske øvelser,
værkstedsundervisning mm. Eleverne vil senere på året få skriftlige afleveringer og vi skal læse tekster og se
film, som vi i fællesskab debatterer og laver analyse og fortolkningsarbejde til.

Skole/hjem samarbejde
På vedlagte bilag kan I se hvem af os der er kontaktlærer for hver enkelt elev. Det er som udgangspunkt
den pågældende lærer, som I skal kontakte, hvis der skulle være noget i forhold til ens barn. Dog er det
sådan, at vi begge arbejder med alle eleverne, så selvfølgelig er det muligt at kontakte den anden lærer,
hvis det i situationen giver bedre mening. Husk at det som udgangspunkt er på mail I skal kontakte os.

Vi ser frem til et spændende år og samarbejde med jer og eleverne.

Venligst Christian og Cathrine

Kontaktelever
D-Klassen 2022/2023
Christian Mail: ragnarokjensen@gmail.com
Thomas
Nikolas
Astrid
Valdemar
Lukas
Istvan
Emil

Cathrine Mail: catmejerpetersen@gmail.com
Markus
Magnus
Julia
Cecilia
Isabella/Jordan
Carl-Gustav
Mikkel
Malte
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D-klassens forældremøde tirsdag d. 6. sep. kl. 17.00 – 19.00.

Kære forældre i D-klassen
I indbydes hermed til årets første forældremøde.
Mødet kommer blandt andet til at indeholde praktiske informationer om den nye
overbygning (D-klasse), strukturen i D-klassen, regler, lektier og samarbejde.
I får tilsendt en dagsorden, når vi nærmer os.

Vi glæder os til at se jer.
Venligst Christian og Cathrine

Forældremøde i D-klassen tirsdag d. 6.sep. kl. 17.00-19.00.
Navn_________________
Vi kommer________(antal) personer til forældremødet
Vi kan desværre ikke komme til forældremødet________

Sæt X hvis I har lyst til og mulighed for at bage til mødet __________
Afleveres senest mandag d. 22. august 2022.

Eventuelle ønsker til dagsorden:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

