Månedsbrev fra A klassen
November
Frem til nu
Vi oplever at eleverne rigtig gerne vil hinanden, og forsøger at lave legeaftaler udenfor skolen. Vi
har desværre også oplevet at der er lidt mange småkonflikter på tværs i klassen, det omhandler
oftest at man blander sig i andres gøremål, og kommer med uheldige kommentarer. Vi fortsætter
med at tale om disse konflikter, og øver os samtidig med at sige ”pyt”, for at komme videre.
Derudover arbejder vi meget med ”Har du ikke noget godt at sige, så lade være”. Vi opfordrer jer
som forældre til at tale med jeres børn om at øve sig i at passe sig selv.
Kort fra udvalgte fag
Vi er i matematik er vi lige startet op på forløbet “Mønstre”, hvor vi vil arbejde med spejlinger,
parallelforskydninger, flytninger og drejninger.
I dansk er vi stadig i gang med Astrid Lindgren.
I håndværk og design arbejder eleverne med at bygge deres egne kuglebaner. Vi arbejder med at
lave en model, bygge den, afprøve og justere.
I engelsk er vi i gang med et forløb om Titanic, hvor eleverne er ved at lave en karakter der var med
på skibet.
I historie har vi afsluttet vores emne om Christian den 4. Vi var på byvandring hvor vi så de
bygninger som drengene har haft om. Drengene var super gode til at genfortælle hvad de havde
skrevet om de forskellige bygninger. Vi var også så heldige at opleve den kongelige livgarde, gå fra
Rosenborg slot mod Amalienborg med fuld musik.
I madkunstskab fortsætter vi med fokus på hygiejne, hvilket I også meget gerne må snakke om
hjemme. Derudover laver vi mad der er let at lave for drenge, samtidigt med at det er sundt.
Ture
I oktober har vi været en tur rundt i Christian d. 4. København, hvor vi har besøgt nogle af de
bygninger han har brygget. Vi har også været på besøg på museet Arken. Her så vi en spændende
og tankevækkende udstilling af 10 unge danske kunstnere, der gennem sine værker har forsøgt at
sætte fokus på, hvor verden er på vej hen i forhold til klimaet. Vi havde en underviser på, der
fortalte os en masse om udstillingen, men vi blev også sat i gang med at lave vores egen kunst på
baggrund af forskellige værker. Vi har set 2 film i Buster Filmfestival, 1 om hvordan det er at være
ung i norden, og en om den danske natur. Begge ture var en god oplevelse fra klassen

Da vejret er ret omskifteligt i øjeblikket, er det vigtigt at I hjælper jeres drenge med at huske at få
tøj med der passer til vejret. Det kan også være en god ide at have et sæt skiftetøj liggende på
skolen.
Vi har sluttet oktober måned af med 2 krea dage, hvor vi har lavet græskar og malet i værkstedet.
Dette gjorde vi på tværs af klasserne, hvilket var en succes.
Morgenløb
Vi holder en pause med morgenløb.
Månedsopgaver
Hver måned vil jeres drenge få en månedsopgave med hjem, som de skal aflevere d. 1. i hver
måned. I må meget gerne tale med jeres drenge om opgaverne og hjælpe dem, ved at forklare
opgaverne. Husk at aflevere.
Oversigt over planlagte ture mm i november
6/11: Besøg på julemærkehjemmet Liljeborg, hvor vi skal se hvordan Patrick bor og har det.
Derefter tager vi til Roskilde domkirke
13/11: Rosenborg slot
20/11: Turen er endnu ikke planlagt
25/11: Forældrecafe ”Julespecial” 16.30 – 18.30
27/11: Turen er endnu ikke planlagt

