Dagbehandlingsskolen Isbryderen
Artillerivej 90, 4. sal, 2300 København S
Tlf. 3210 0003
Mail: kontor@isbryderen.dk

November 2019

Kære forældre og elever på Isbryderen
Fredag 1. november 2019, starter Pernille som ny lærer på Isbryderen, hun skal fortrinsvist være i 7/8
A, men har også lektioner i de to andre klasser.
Pernille kommer med mange års erfaring fra folkeskolen og Københavns Kommunes specialskole i
bagagen. Vi glæder os til hun starter og eleverne er orienterede.
Vi modtager også en ny elev, Aminah, hun starter mandag d. 4. november. Aminah skal gå i 7/8 B.
Desuden er Magnus, som også er ny elev, allerede startet. Han skal fremadrettet gå i 9.klasse.
Velkommen til alle tre.
Uge: 45
Almindelig faguge
Uge: 46
Almindelig faguge og oplæg til terminsugen.
Uge: 47
Terminsuge. Her skal alle elever prøve kræfter med nedenstående fag. Alle elever er orienterede og
bliver løbende op til terminsugen, ”gjort klar” til at binde an på opgaverne.
Hver dag møder eleverne kl.8.00, prøverne startes kl.8.30 og løber frem til frokost. Efter frokost følges
det almindelige skema.
Der er en enkelt undtagelse, nemlig om fredagen, her rundes dagen af med en biograftur i Cinemaxx.
Den efterfølgende mandag udarbejdes en skriftlig anmeldelse af filmen. Dette er bl.a. en del af dansk
pensum.
Hele ugen følger skemaets længde.
Mandag:

Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag

Fysik/kemi. 9. klasse møder ind på Peter Vedel skole som sædvanligt. Derefter
følger 7/8 klasserne med Frank. Resten af dagen foregår undervisningen på
Isbryderen.
Dansk skriftlig fremstilling.
Retstavning- og læseprøve, derefter færdighedsregning.
Skriftlig matematik
Engelsk og Cinemaxx

Uge 48
Almindelig faguge og evaluering af terminsugen.

Forældrecafe mandag d. 25. november 2019 kl.16.30-18.30.
på afd.3, Kigkurren 8N, 2.sal, 2300 Kbh. S
Dagens tema
”Julespecial”
•

•

Julen er hjerternes tid, Ja. Men julen er også følelsernes tid, en stresset tid, der r fuld af ventetid, glæder
og skuffelser og for nogle børn fuldstændig overvældende. Især for børn med ASF eller ADHD og deres
familier kan det være uoverskueligt, så
Hvordan kan vi som forældre, bedst muligt sikre, at alle i vores familier får en god jul.
- Husk tilmeldelse sker til kontaktlærer

Med venlig hilsen
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