
Kære forældre i 6. klasse,

Det er ikke lang tid siden at jeg har skrevet sidst, men jeg ville lige give jer en lille besked
omkring nogle af de ting der skal ske i November. Jeg håber at i alle havde en god
Halloween!

Trivsel
Vi har i dag (d. 1 november) i matematik udfyldt nogle samtaleark, som vi i løbet af
November vil bruge til at afholde elevsamtaler. Disse elevsamtaler kommer til at handle
primært omkring trivsel, men også omkring hvordan det går i det faglige.
Sammen sætter vi et fagligt eller socialt mål for hver enkelt for dette skoleår. Vii vil tjekke op
på det til skole/hjem-samtalen og til sommer igen :-)

Matematik
I matematik bevæger vi os stille og roligt igennem matematik-bogen. Det er er en flittig
omend til tider lidt larmende klasse, der gerne vil få lavet sine ting. De er gode til at tage
imod de nye ting vi lærer, og har ligeledes været gode til at omstille sig til det nye
bogsystem.
Den første aflevering blev afleveret i forrige uge, og de får dem tilbage i denne uge med
feedback.

Projektuge
Fordi klassen nu er rykket op i 6. klasse skal de til at prøve kræfter med projektopgaven.
Projektopgaven er en tværfaglig opgave hvor eleverne i grupper skal besvare en selvvalgt
problemstilling.
Projektugen kommer til at være i uge 48, hvori skemaet vil blive ændret til at være:
Mandag, onsdag og fredag til kl. 12.
Tirsdag og torsdag til kl. 14.

Alle lektioner i denne uge vil blive brugt på projektopgaven, og fredagen vil blive brugt på
fremlæggelser.
Det bliver mega spændende, og jeg glæder mig meget til at se hvad de alle finder på at
skrive om. Det overordnede emne hedder “60’erne”, så der er rigeligt at vælge imellem af
spændende delemner.

Skriv endelig, hvis i har nogle spørgsmål!

Dbh
Jesper


