
Nyhedsbrev 4. klasse - November

Kære forældre.

November er fløjet forbi, og vi er allerede godt på vej ind i julen.

På det faglige område bliver vi ved med at bygge på. Klassen er som udgangspunkt god til
at arbejde i timerne og der bliver for det meste lavet noget. Enkelte elever har særlige aftaler
og udfordringer, men som helhed er klassen godt med fagligt. Vi er hurtigt kommet igennem
emnet om at dividere i matematik, hvilket vidner om en læringsparat klasse - for det er
sørme ikke nemt at lære!
November startede med et folketingsvalg, som vi lavede matematik på. Her kom der flere
sjove mulige konstellationer for at tælle til 90, og hvad der for os lærere på det tidspunkt
virkede som nogle usandsynlige udfald ser det jo faktisk ud til at eleverne måske alligevel
har ret. Derudover bød November også på starten af VM, som gav anledning til nogle gode
snakke om hvorfor der er så meget snak om Qatar, boykot, menneskerettigheder og
korruption.

Vi har fået nye arbejdsmakkere og pladser i klassen. Det er noget vi kommer til at skifte
løbende. Både for at undgå at gro fast i bestemte konstellationer, men også for at alle elever
øver sig i at arbejde sammen med en masse forskellige klassekammerater. Grupperne og
pladserne er styret hårdt fra klasselærerens side, for at elevernes fokus er på at arbejde og
ikke at vælge makker. Det handler om at undgå ekskludering og undgå foragtproduktion.

Klassen er stadig sød mod deres nye lærer, og er i højere grad blevet vant til hvordan vi
arbejder i mine timer. Det betyder også at der er mere overskud til at lære hinanden at kende
på det personlige plan, og det tror jeg kun er positivt. Mit mål er at have individuelle samtaler
med alle eleverne inden juleferien. Det kan være små korte samtaler og en længere snak.
Målet er for mit vedkommende at lære dem alle bedre at kende. I det nye år vil jeg så tage
relle elevsamtaler lige så hurtigt at jeg kan finde tid til det.

Og tid er der netop ikke vildt meget af, når man skal være klasselærer i to klasser. Det
betyder at 4. klasse en gang imellem må klare sig uden mig, men hold nu op hvor er de
søde og dygtige. I emneugen var jeg afsat til projektopgave med 8. klasse, men det både
accepterer og håndterer klassen glimrende. Juleugen var efter alt at dømme en stor succes,
og vi toppede det da også med at tage en ekstra juleklippedag, når nu der var så god
julestemning.

November sluttede med at sige farvel til en klassekammerat. Det blev gjort med lidt
uddeling, improviseret dans og et fint farvel.

Nu er vi allerede godt i gang med december, som også er fyldt med anderledes dage. Så
inden vi har set os om er det d. 21 og så er der juleferie. Det tror jeg vi alle glæder os til.

De bedste hilsner
Victor


