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Kære forældre
Kan I fornemme julen nærme sig? Ikke nok med de mørke morgener så venter der os en

juleferie om kun 4 uger. Det kan godt mærkes i ungerne og hos lærerteamet.

Allerede i næste uge skyder vi Juleugen i gang. I skulle meget gerne have modtaget info

omkring det pr mail. Hvis ikke så send mig et skriv.

Rigtige venner..
I fællesskab med Andreas, har vi besluttet at holde en lille pause fra legegrupperne om

mandagen og torsdagen. Vi ser en elevgruppe, som generelt trives og er kørt døde i de

påtvungne legegrupper. Vi tager temperaturen igen efter jul og nytår. Dermed er der ikke

sagt, at vi ikke holder nøje øje med de børn, som skulle føle sig særligt udsat i at finde

legekammerater i pauserne. Derfor vil vi altid spørge ud i klassen om alle har nogen at lege

med, inden de går i gården. Hvis ikke man har en legemakker, finder vi ud af det i

fællesskab. På denne måde håber vi at synliggøre klassens fælles ansvar for, at alle er

inkluderet og trives i pauserne såvel som i timerne.

I løbet af December vil jeres børn få et spørgeskema med hjem, som omhandler deres

faglige- og sociale trivsel. Tanken er, at I i fællesskab udfylder skemaet derhjemme, derefter

sendes det retur til mig. Til skole/hjem samtalerne i januar vil jeg drøfte jeres barns

besvarelser sammen med jer.

Vi bli’r så kloge...
I dansk skal vi have taget ST3 prøven. Prøven er en pædagogisk analyse af børnenes

stavefærdigheder. Prøven giver mig pædagogisk overblik og støtter mig i at tilrettelægge



deres stave- og grammatikundervisning efter jul og nytår. Prøven afholdes onsdag d. 14/12

og vare ca.60 min.

I kultur er vi fortsat i gang med “Min Historie”. Ungerne har desværre flere gange glemt

deres stamtræer med datoerne på derhjemme, derfor må I meget gerne få dem langt i

taskerne så vi kan se dem næste gang. Vi har kultur igen d.8/12.

Ugeplan
Der vil ikke længere blive lavet ugeplaner, men derimod kan I orienterer jer inde på lektier på

skolens hjemmeside. Hvis man ikke har været i skole pga, sygdom eller andet. Er det jeres

opgave at få indhentet det forsømte. Derfor er det en god ide at tjekke lektier med jævne

mellemrum.

I December glæder vi os til…

Uge 48
- Alternativ uge d.28/11-2/12

Mødetider:
mandag 8:30-12:00
Tirsdag 8:30-14:00
Onsdag 8:30-12:00
Torsdag 8:30-14:00
Fredag 8:30-12:00

- Torsdag d.1/12 kl.14-17 - forældre er meget velkomne til at komme og se hvad
børnene har lavet. Her kan der også laves julepynt, som vi i fællesskab kan
hænge op.

Uge 50
- Onsdag d. 14/12 laver vi ST3 prøven

Uge 51
- Juleafslutning d.21/12 kl.8:30-12:00




