
Nyhedsbrev for 5.kl december 2022

Kære forældre

Så kom vinteren, og vi skal snart til at julehygge på skolen. I år skal børnene prøve at være nissevenner for
hinanden i december måned og lægge små gaver/beskeder til hinanden.
Navnene er trukket, og børnene er spændte på legen. Man må ikke drille men kun være en sød nisseven

Dansk
Vi arbejder i øjeblikket med virkemidler i tekster. Klassen har fordybet sig i et billede “...før han skal spise
frokost hos kongen og dronningen” af Bente Olesen Nyström. Efter juleugen skal de lave en skriveopgave til
billedet. Det lægger jeg op på hjemmesiden under lektier, når den tid kommer. Ellers har vi arbejdet med miljøet
i tekster, og børnene har skrevet nogle hårrejsende gyserhistorier. De er virkelig dygtige til at skrive, så det er
en fornøjelse at læse deres tekster.  I stavning og grammatik har vi arbejdet med opgaver om ordklasser. Det er
noget vi skal arbejde mere med, idet mange har svært ved det. Inden ferien laver vi en staveprøve, og i
begyndelsen af januar laver vi læseprøven. Der vil være nogle træningsopgaver på grammatip.com i den
forbindelse.

Lektier
Jeg har talt med vores it-ansvarlige om, at man ikke kan tilgå lektier på hjemmesiden. Problemet bliver løst
hurtigst muligt. Indtil da modtager I besked om lektier pr. mail.



Matematik
Vi er færdige med 2 kapitler fra grundbogen Matlab. Børnene i matematik har lært om hvordan vi regner med
forskellige slags tal f.eks:
-fra tal til brøk, decimaltal og %
-plus og minus  med 3 cifre (  f.ek. 350+250+130 og 468-145)
-plus og minus med kommatal
-gange med 2 cifre (f.ek. 32 x 21)
-gange med kommatal (f.ek. 21,2 x 31,3 )
-Division

I forbindelse med hvad har vi lært, børnene skal aflevere en video med deres  forklaringer om hvordan de løser
12  matematiske opgaver med forskellige slags tal. Jeg har delt opgaverne med dem. Afleveringsfrist er
21-12-2022.
I kan bruge barns uni login og log ind i vores bog matlab https://matlab5.gyldendal.dk/ . Vi har lavet kapitel:
forskellige slag tal (s. 4-23) og kapitel: regning med forskellige slags tal (s. 68-95).

Sidste uge arbejdede vi med bogen “Matematikkens Dag – Matematik og Videnskab”. Hvert år Danmarks
Matematiklærerforenings afgiver en bog med forskellige  idéer og eksempler om hvordan vi kan arbejde med et
emne i matematik. Dette år emnet er Matematik og Videnskab.

Det er en fornøjelse at lave matematik med børnene, de har forskellige tempo og foskellige måder at løser
opgaver, så spændende ;)

Engelsk
Vores sidste emne var om ‘’ di�erent countries which has english as o�cial language’’. Børnene blev
introduceret til screencast værktøj (en digital skærmoptagelse, der indeholder lydfortælling) og de lavede deres
egne screencast video på engelsk.

Socialt
Klassen er stadig velfungerende og hygger sig på kryds og tværs. Vi kender hinanden noget bedre nu, og vi har
holdt både et pige- og et drengemøde, hvor de har virket tillidsfulde og åbne overfor mig og hinanden. Både
piger og drenge giver udtryk for, at de trives, og at der ikke er kliker i klassen.  De tager selv initiativet til
fælleslege i frikvarteret, og hygger sig sammen.

https://matlab5.gyldendal.dk/


Vigtige datoer:
● Juleugen i uge 48 - i næste uge. Brev herom er blevet sendt til jer på mail.
● Julefest torsdag d. 1. dec. kl. 15-17 (Husk evt. tøj til Byttebiksen:))
● Staveprøve tirsdag d. 6. dec.
● Hygge dag til 0 og 5 klasse mandag d. 19-12
● Juleafslutning  onsdag d. 21. dec. kl. 8.30-12
● Første skoledag efter juleferien 3. jan.
● Skole hjem samtaler tirs. 24./ons. 25. jan. - indkaldelse kommer inden juleferien.

Mange hilsner

Glika og Helene

-


