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December 2019
Kære forældre og elever på Isbryderen
Nu træder vi ind i december, som jo også er den sidste måned i 2019. Vi skal selvfølgelig julehygge
og tyvstartede med traditionel julemiddag torsdag d. 28. november med flæskesteg, and, brune
kartofler og god sovs. Alle kunne deltage rundt om bordet.
Terminsugen var en god udfordring for alle. Både at skulle koncentrere sig om og administrere sin
tid rigtigt til opgaverne. Alle var meget fokuserede på at løse sine prøver på bedste vis.
For 8. og 9. klasserne skal der afgives 1. standpunktskarakter og laves en parathedsvurdering i
forhold til de forskellige ungdomsuddannelse EUD, STX og HF senest d. 1. december (som i år er en
søndag), derfor er 2. december skæringsdagen.
Hvis eleven bliver vurderet ikke-parat vil I blive ringet op af jeres primærlærere, som vil gennemgå
parathedsvurderingen og hvilke tiltag, der skal arbejdes med for at blive uddannelsesparat til 2.
standpunktskarakter og den sidste parathedsvurdering.
Uge: 49
Projektdage, brobygning på NEXT og undervisning på Isbryderen.
Mandag starter projektdagene ”Hvad vil jeg gerne være i fremtiden”. To dage i uge 49 og tre dage
i uge 50.
I projektdagene skal alle klasser, arbejde med at undersøge hvilke uddannelsesvalg, der kunne vente
i fremtiden. Og hvad det kræver af den enkelte elev.
Mandag og tirsdag arbejdes der med ”Hvad vil jeg gerne være i fremtiden” på skolen.
Onsdag – fredag er der brobygning på NEXT. Her er det tømrer/snedkerfaget, der skal arbejdes med.
Alle de elever der skal med på NEXT er informerede og klar.
Opgaven på NEXT er en 2-mandsbænk. Her prøver eleverne kræfter med opmåling, udskæring,
samling efter manual og finish af produkt.
Mødetid kl. 09.15-13.45 på Rebslagervej 11 i kantinen. De elever der ikke kan transportere sig selv
bliver kørt fra og til Isbryderen. Der laves individuelle aftaler, som forældre informeres om.

Som altid: Husk praktisk tøj.
De elever der ikke er på NEXT, har undervisning på Isbryderen efter normalt skema.

Uge: 50
Projekt ”Hvad vil jeg gerne være i fremtiden”. Fortsættes fra mandag til onsdag.
Når man skal have en pause fra skriveriet, kan man få motivationen igen ved at arbejde i små
juleværksteder.
Torsdag og fredag følges skemaet.
Sæt X i kalenderen:
Julecafe med forældre/familie. Onsdag d. 11. december kl.15-17.
Indhold: Fremvisning af elevernes ”Hvad vil jeg gerne være i fremtiden”. Lidt julegodt til ganen og
vores traditionsrige julebingo.
Tilmeldingsfrist til primærlærer senest fredag d. 9. december.
Uge: 51
Almindelig skoleuge med et tvist af julehygge.
Uge 1
Vi mødes igen i 2020. Tirsdag d. 2. januar kl.8.00

God jul og godt nytår
Lærerne på Isbryderen
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