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Frem til nu
Patrick er kommet tilbage efter han har været på Julemærkehjem i 10 uger. Drengene har taget
rigtig godt imod Patrick og han er allerede faldet godt til.
I pauserne bruger drengene meget tid på at lave forskellige perlemønstre og arbejde med origami,
hvilket giver stor koncentration og fordybelse hos dem.
Der er generelt en god stemning drengene imellem, og vi kan høre på dem, at de rigtig gerne vil
hinanden. Vi har haft meget fokus på sproget, da drengene kan tale meget grimt eller hårdt til
hinanden, og på at være en god ven, da det er noget vi gerne vil have at drengene bliver endnu
mere opmærksomme på. I må meget gerne også tale om det der hjemme også, fx ved at bruge
eksempler på deres hverdag, hvor I kan spørge ind til om deres handlinger var noget en god ven
gør eller hvad de kunne gøre anderledes for at være en god eller bedre ven.

Lidt fra fagene
Matematik: i december arbejder vi med vinkler og figurer.
Dansk: Vi sætter endnu engang fokus på de 120 ord og I må også meget gerne træne dem
derhjemme. De kan let findes ved at søge på ”120 ord”.
Engelsk: Temaet i denne måned er selvfølgelig jul, hvor vi vil lære en masse juleord på engelsk.
Historie: Vi har afsluttet emnet om ”Danmark som kolonimagt” hvor vi sluttede af med at se Peter
von Scholten, dette var en stor succes, og drengene synes filmen og emnet var spændende.
Ture
Vi har i denne måned både været på Rosenborg, hvor vi har set de kongelige kronjuveler og
Christian d. 4. sommerhus. Vi har også været på to fælles ture for hele afdelingen. Den ene tur var
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på Voldens bemandede legeplads og den anden var til Experimentariet. Det har været nogle gode,
hyggelige og lærerige ture her i november.

Morgenmad
Vi skal endnu engang huske jer på at gives jeres drenge den bedste start på dagen, dette sker ved
at huske at give dem morgenmad. Der er en meget stor forskel på om de har fået morgenmad
eller ej. Når de får deres morgenmad, er de meget mere klar til dagens strabadser.

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.

Oversigt over planlagte ture mm i december
4/12: Københavner tur
11/12: Hjemmedag med Julefilm
11/12: Juleklip for forældre
18/12: shoppetur i et storcenter

