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Kære forældre i 7.klasse.

Tiden flyver og inden længe er det jul - men inden da har vi i klassen aftalt,
at vi skal hygge med nissevenner og julehistorier. Og naturligvis også årets
julefest, som de sidste par år har været aflyst pga. corona. Vi håber I har lyst
til at kigge forbi, og være med til at lave julepynt til vores klasse, høre musik
i salen og hilse på hinanden torsdag den 1. december kl.15-17. ( Eleverne
skal blive på skolen til kl.17 den dag).

Tiden nærmer sig også en afsked med Jacob, som har været i praktik hos os i
6 uger. Det har været en fornøjelse at lære Jacob at kende, og klassen synes
rigtig godt om ham og hans undervisning, så vi kommer bestemt til at savne
ham. Jeg og klassen har nydt godt af, at vi har været to til at komme rundt
og hjælpe og til at tage de hurtige snakke, som kan være svære at nå, når
man er alene om klassen.

I de seneste 5 uger er vi kommet vidt omkring 60’erne med Christiania
besøg, rollespil, fremlæggelser, læsning, og ved at se sjove gamle tv klip.  Vi
afslutter hele forløbet med elevernes projektopgaver med temaet 60’erne. I
projektugen blander vi 6. og 7. klasse, og de arbejder hele ugen med et
selvvalgt emne og en problemstilling, som udmønter sig i en fremlæggelse
samt et produkt. Mødetiderne i næste uge hedder 12, 14, 12, 17 og 12.

De sidste par uger op til jul skal vi lave lidt forskellige prøver i engelsk og
dansk inde på grammatip, så vi får et overblik over status pt. Desuden skal
klassen have vikar i uge 50, da jeg er lånt ud i til terminsprøver i 8.klasse.

Vi fortsætter desuden arbejdet med at få struktur på hverdagen med
overblik over dagen samt lektionerne på tavlen og at overholde klassens
regler. Vi har også taget hul på “ at sige nej”. Der hersker lige nu en kultur
blandt særligt pigerne, om at man ikke må sige nej til aftaler efter skole,
gruppearbejde osv. Det arbejder vi med at få udryddet stille og roligt, da det
er nødvendigt at kunne sige fra, at kunne fordybe sig i at arbejde alene eller i
mindre grupper, at have brug for pauser i dagens løb, og ikke at have
overskud til at lave om i ens planer.
Jeg synes vi er nået rigtig langt, og det er fedt, at jeg har så mange timer i
klassen, så jeg kan følge op på de nye tiltag, vi arbejder med.



I må endelig sige til, hvis I oplever der er noget jeg overser, så ring eller
skriv til mig.

Mange hilsner fra
Anne Mette


