
Nyhedsbrev 8. klasse - November

Kære forældre

Endnu en måned er gået og endnu en gang har eleverne været spændt hårdt for. Det der
suverænt har fyldt mest, er projektopgaven.
Projektopgaven blev afviklet over to uger. I den første uge var der fokus på at vælge emne,
lave problemstillinger og gruppeaftaler, for at den efterfølgende uge kunne forløbe så nemt
som muligt. Flere af grupperne blev dog alligevel overrasket over størrelsen af opgaven, og
flere måtte sidde i sidste øjeblik og gøre det hele færdigt. Heldigvis betød arbejdsomheden,
at vi langt hen ad vejen fik nogle rigtige gode fremlæggelser fra dem som blev færdige.
Emnet var det gode valg, og underemnerne bredte sig fra hjemløse til kvinders
undertrykkelse i Iran. Elevernes egne produkter var både gode, sjove, kreative og
nytænkende, hvilket alle eleverne skal have stor ros for. Fremlæggelserne gik rigtig fint og
jeg tror alle eleverne føler sig bedre klar til når det for alvor går løs i 9. klasse.
Enkelte elever nåede ikke i mål til tiden, og har efterfølgende haft muligheden for at
fremlægge for Eric. Selv en projektopgave der ikke er gået efter planen er god erfaring at
drage med til næste år.

November var også fyldt med snakke om folketingsvalg og VM i Qatar. Eleverne har både en
masse indsigt og lyst til at snakke om hvad der foregår i verden. Det sætter jeg stor pris på,
og det giver nogle gode og anderledes perspektiver.

Vi haster videre til december, hvor der er terminsprøver på menuen. Jeg har understreget
utallige gange over for eleverne at det jo bare er noget vi gør for at de skal opleve hvordan
det er at gå til prøve. Jeg har sagt til dem at jeg håber at det går dårligt i år, for at det i stedet
går rigtig godt næste år når det virkelig gælder.

December betyder også jul og selvfølgelig juleferie. Det tror jeg at vi alle ser frem til.
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