Forældremøde d. 30.8.22 for C-klassen
•

Præsentation

Alle præsenterer sig .-)
Ny lærer i c- klassen Tine Christensen fra Agedrup skole. Underviser i dansk, natur og teknologi, kristendom
og håndværk og design i c klassen.

•

C-klassen

Projektoren i klassen bliver fikset i løbet af et par dage.
Gardinerne bliver skiftet snarest.
Rutiner
Tjek ind og tjek ud. Den første tid: Tine er blevet budt godt velkommen. Meget tillidsfulde børn, så det har
været nemt at komme i gang med det miljø, som de gerne vil have opbygget. Vi tjekker ind med børnene
hver morgen. Vi spørger hver elev hvordan du er tjekket ind. God mellem og ikke så god. Vil du sige noget
om det?
I trivselstimen snakker vi om, hvordan vi gerne vil behandle hinanden. Klasseregler: vi laver en kontrakt
med børnene. Ved konflikter kan vi tage kontrakten i brug.
Vi har en anerkendende tilgang til børnene. Vi snakker med børnene om de er tilfredse med egen
arbejdsindsats. Så vi kan guide dem i den rigtige retning.
Hver dag har vi enkelte målsætninger. Fluebens skema – er du klar til undervisning- et mål – gå ind sætte
sig tie stille og være klar, når de er det får de et flueben. Et stille tegn- rækker hånden- rækker hånden op
når der skal siges noget. Termometer som er en skala på, hvordan vi gerne vil have støj niveauet i klassen.
Vi kan bruge piktogrammer for visuel forståelse.
Der mangler 11 flue ben. De har pt 40 flue ben – det udløser en fejring med alle flueben.
Rutiner ved spisning: Kl. 10.30, valg af tidspunkt passer i forhold til skemaet. Vi spiser og snakker om
frikvarter. Derefter ser vi ultranyt. Børnene øver sig på at følge med og danne egne meninger.
Der er et køleskab på trappen op mod B-klassen man må bruge. Der er en kasse i køleskabet, der står Cklassen på.
Der er et ønske om 8 min stilhed fra en forælder, hvor man kan spise i ro.
Der er et ønske om rengøring på toiletterne bliver bedre, det er påtalt til Rasmus. Det giver mistrivsel.

Skema, fag og undervisning

Vi har et skema, vi gennemgår hver morgen, så de ved hvad der skal ske. Vi deler eleverne i dansk, engelsk
og matematik. Det fungerer godt at gå til det ” gamle” lokale. Børnene kender rutinen. Det er dejligt at
kunne nå en masse og fordybe sig. Christian har de fleste engelsk timer. Han har også historie. Kirsten har
tysktimerne.
Som nyt tiltag nu er der to lektie mapper. Blå til matematik, og rød til dansk.
Matematik
Som lektie har vi to sider i Remabogen plus lave øve kort, der skal øves 3 gange om ugen. Det skal registres
på ark af forældre. Rema skal laves til hver onsdag, I får dem med hjem om torsdagen. Mandag morgen er
der mulighed for at få hjælp.
Dansk
De har lavet foldebog, hvor emnet har været deres sommerferie. Den er inddelt i afsnit og i emner. Øvelsen
har været at skrive varieret, undersøge ting på nettet og få det formuleret på skrift . Det har været svært
for mange af dem, men mange har fået lavet noget rigtig pænt. Tina har fået mulighed for at lære børnene
godt at kende på den måde.
Nu går Tina langsomt i gang med rutinerne, staveord og læselog. Lektier som de kender fra sidste år starter
nu. Nogle elever får en månedsopgave. Der udvælges en månedens person som har betydet noget gennem
tiderne. Her skal det beskrives, hvem det var og hvad personen stod for mv.
Der efterlyses noget læsetræning fra en forældre. Hastighed og mængde. Tina: Der kommer noget træning
en gang om ugen, hvor det trænes. Der er et ønske om, at forældre bliver orienteret når der er lektier. Der
efterlyses træning i håndskrifts træning.
Computer
Vigtigt at alle har oprettet Gmail. Og en opladet computer
Idræt
Vi er både inde og ude. Vi er snart indenfor. Så godt at have indendørs sko med. Vi har ikke
bademuligheder.

Pause kaffe og kage

•

Skole-hjem-samarbejde

Vi har opdateret velkomstfolderen, som I kan få med hjem.
Det vigtige er at der er et godt samarbejde, tak for det.
I forhold til kontaktformer så er der to måder: Kontaktbogen eller skriv en mail. Ved større problematikker
så ring. Ved sygdom er det skolen der skal kontaktes. Ellers kommunikation via post mappen.

•

Lejrtur

13.9-15.9.2022
Tur til Vejle Ådal for hele skolen. Der kommer en folder med al info. Den uddeles omkring fredag. Hvem
bager, tilbagemelding senest i morgen onsdag?
Skolepengene hæves med 500 kr. i næste måned for lejrtur.

•

Forældreråd og forældresamarbejde

Der er et ønske om at der bliver engagereret nogle ture gennem forældrerådet.
Der blev valgt et nyt forældreråd:
Marlene (Milles mor)
Anna (Annas mor)
Christina (Magnus’ mor)
Tine (Alfreds mor)

Fødselsdage
Når man inviterer til fødselsdag, så er det enten alle drenge alle piger eller hele klassen. Gaver gives til
20/30 kr.
Adresseliste kommer snarest med fødselsdagsdatoer.

Information fra bestyrelsen Maya
Vi er godt dækket ind. Vi har haft travlt. Vi er en velfungerende bestyrelse. Der kommer julemarked 27.11.,
på lavt blus. Der bliver lavet en arbejdsgruppe. 1.10 arbejdslørdag fra kl. 9-13
Det er VIGTIGT at vi støtter op om det for vores børn. Også i for hold til Langeskov Kræmmermarked. Vi
har lavet det lidt anderledes end sidste år. Der er indkøbt t-shirt og balloner.
Alle trin skal have 9 vagter.
Vagterne er af 2 1/2 time
Dato 23. 24 og 25 september. Fredag, lørdag og søndag.
Hvis der er et større problem på en eller anden måde, så er der en kommandovej skal følges!!! Først
kontaktes det relevante personale (Lærer eller pædagog). Hvis det ikke løser noget, kan Rasmus kontaktes
og først herefter, kan man inddrage bestyrelsen.
Der skal søges nogle fonde, er der nogen, der kender nogle fonde, så tag fat i bestyrelsen.

•

Evt.

Referent Anna Grønbæk (mor til Anna)

