
Kære børn og forældre i 0.klasse

Så er julen over os! I 0.klasse julehygger vi i hele december med decembertraditioner, som er ens
for hele Stjerneskuddet, og som I har fået et særskilt brev om. Vi har fået en masse pakker med
julepynt allerede, men vi åbner pakkerne løbende gennem hele december, så det er ikke for sent
at komme med en pakke til mig eller Ilham.

Trivsel
Vi har det rigtig godt i 0.klasse for tiden. Vi har nogle rigtig rolige og rare timer sammen, hvor
børnene er super dygtige til at vente på deres tur og lytte til hinanden. Vi har fået ny bordopstilling i
klassen, som fungerer rigtig godt. Nogle børn sidder med ryggen til, men vi er rigtig gode til at sige
“næsen mod tavlen” og så vender børnene lynhurtigt stolen om. Vi arbejder med rolige morgener,
legemakkere og vi taler løbende om gode lege frikvarter. Om fredagen har 0.klasse boldburet i
gården, og her har vi et par gange holdt et fodboldmøde med Andrew efterfølgende, så klassen
kan få opbygget en god kultur med fælles rammer og aftaler omkring fodboldburet.

Dansk og matematik
Udover den alternative juleuge, som vi har haft i uge 48, følger vi normalt skema i december
måned. I dansk mangler vi de sidste bogstaver på gyserslottet, og så har vi været igennem alle
bogstaver og lyde, når vi når juleferien - så er det bare at øve løs derhjemme i juleferien. Børnene
har lært lyde og bevægelser til alle bogstaver, så spørg hellere ind til dem, end til bogstavernes
navn og form. Som noget nyt har vi mandag morgen indført stjernestund, hvor børnene får en bog
med lydret tekst, når de kommer ind i klassen, som de læser/kigger i til stille musik. I den
forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at I hjælper til, at børnene ankommer til skolen, så de er klar til
at starte timen kl. 8.30, så vi kan starte med en rolig morgen med læsning eller tegning sammen.
Vi arbejder fortsat med børnestavning, men vi har nu bevæget os fra, at børnene må bruge lige de
tegn, de har lyst til, til at det nu skal være bogstaver. Brug meget gerne børnestavning derhjemme,
når der skal skrives julekort, nissehistorier eller til- og fra-kort. Det fine ved børnestavning er, at det
kun er børn, der kan læse det, så man må altid gerne spørge, hvad barnet har skrevet.

I matematik arbejder vi med tallene fra 1-20, hvor børnene arbejder på at blive fortrolige med
navnene og notationen på tallene mellem 10 og 20. Jeg stiller nu krav til, at man gør sig umage
med at vende tallene rigtigt, når man skriver dem. Tallene fra 1-30 står altid på tavlen, så man kan
se efter. Jeg har lagt matematikværkstedstimer i vores matematiktimer om torsdagen, hvor vi skal
have matematikken lidt mere mellem hænderne. Vi har f.eks. spillet kant-bingo og lavet forskellige
statistiske repræsentationer med centicubes og tegninger.

Husk, at I altid kan følge med i ugeplanen på hjemmesiden.

Fraværspolitik
Jeg har modtaget flere spørgsmål angående procedure for at melde børnene fraværende, så her
kommer lige et samlet overblik med udgangspunkt i skolens fraværspolitik, som også kan findes på
hjemmesiden.
Som udgangspunkt er det af faglige og sociale hensyn vigtigt, at børnene møder i skole hver dag. I
tilfælde af sygdom skal man ringe direkte til kontoret og melde barnet syg, også selvom det er
blevet sygemeldt dagen før. Det er vigtigt, da skolen så har dokumentation på, at barnets fravær
skyldes sygdom. Ønsker man at søge om, at barnet kan få ekstraordinært fri, f.eks. i forbindelse
med en planlagt ferie, skal man udfylde og aflevere en blanket, som ligger ved indgangen til
skolens kontor. Det er vigtigt, at skolen har dokumentation på barnets fravær, da vi har
indberetningspligt, hvis fraværet bliver for højt. Sygdom og ekstraordinær fritagelse, der er meldt til
skolen, bliver ført til protokol af mig eller Ilham. I er selvfølgelig altid velkomne til i øvrigt at give mig
eller Ilham besked, hvis I finder det hensigtsmæssigt, at vi kender baggrunden for fraværet.



Skole- hjemsamtaler og forældremøde
Jeg har gravet rundt i kalenderen for at finde datoer for skolehjemsamtaler og forældremøde i
0.klasse. Måske er de ikke nye for jer, men de er altså:
Skole- hjemsamtaler: 24. og 25. januar 2023 (Thea og Ilham)
Forældremøde: 25. april 2023 kl. 16-18 (Thea og Ilham)

Det sker i december..
1. december - julefest for hele skolen med forældre 15-17
19. december - fælles julehyggedag med 0. og 5.klasse på skolen i skoletiden
21. december - juleafslutning i skolen 8.30 - 12.00
22. december - 2. januar - JULEFERIE

Vi ses igen tirsdag d. 3. januar 2023 kl. 8.30!

Kærlig hilsen
Thea


