Månedsbrev fra A klassen
Oktober
Frem til nu
Vi oplever at jeres drenge rigtig gerne vil hinanden og er gode til at lave aftaler uden for skolen
også. Vi har haft fokus på at drenge skulle øve sig i skifte fra fx pause til undervisning, hvor de
skulle være hurtigere til at komme i gang med den besked der var givet på forhånd. Vi kan se en
fremgang, hvilket er meget positivt, og vi vil fortsat have fokus på dette.
Vi har her i september sagt på gensyn til Patrick der er taget 10 uger afsted på julemærkehjem. Vi
har også afholdt skole/hjem samtaler, hvilket vi finder meget givende og som vi er glade for at I
fleste bakkede op om.

Kort fra udvalgte fag
Vi er i matematik ved at afslutte det første forløb, der handler om de fire regningsarter. Vi har
brugt en del tid på at træne tabellerne, hvilket vi ikke er helt færdige med. I må meget gerne
træne tabellerne med jeres drenge hjemme også.

I dansk skal vi til at have et forløb med Astrid Lindgren, hvor vi vil arbejde med en af hendes
klassikere ”Ronja Røverdatter”.

I historie arbejder vi i øjeblikket med Christian d. 4. Drengene har hver valgt en af hans bygninger
her i København, som de skal finde informationer om, og som vi så skal ud og se. Her er det ham
der har valgt den bygning vi ser, der skal fortælle sine klassekammerater historien om bygningen.

I madkunstskab har vi i øjeblikket fokus på hygiejne, hvilket I også meget gerne må snakke om
hjemme.

Ture
Vi har været lidt omkring i denne her måned, og der har også været lidt ændringer i forhold til
første udkast. Vi har både været i Kolle kolle skoven, Boserup skov og i biografen i forbindelse med

Buster Filmfestival, for at se en rigtig spændende film om Klimaforandringer. Vi har mere eller
mindre sat onsdagen af til ture, hvilket vi nok vil fortsætte med i den kommende periode.
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.

Morgenløb
Vi er som tidligere meddelt startet på morgenløb om fredagen. Det synes vi har været en rigtig god
start på dagen, og er noget vi fortsat vil gøre, dog kan der være undtagelser.

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 oktober

2. oktober: Buster Filmfestival “Norden Rundt”

4. oktober: Buster Filmfestival “Den vilde natur”

9. oktober: På rundtur i København, hvor vi skal se udvalgte bygninger af Chr. D. 4.

11. oktober: Motionsdag og skolens fødselsdag

14. - 20. oktober: Efterårsferie

23. oktober: tur endnu ukendt

30. -31. oktober: Halloween temadage

