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Månedsbrev fra A klassen

Frem til nu
Drengene er blevet rigtig gode til at lave aftaler på kryds og tværs efter skole, hvilket vi selvfølgelig
finder meget positivt. Vi vil altid gerne høre, hvis der er sket noget særligt mellem drengene i
deres fritid, men vi opfordrer også jer forældre til at tale sammen, hvis der opstår problemer.
Der er til tider god stemning i klassen, men vi oplever at drengen gerne vil lave sjov med hinanden,
hvor det er meget uhensigtsmæssigt og ofte lige over stregen. Vi opfordrer drengene til at stoppe
og lade være med at tale grimt og nedsættende om hinanden.
Vi bruger ofte meget tid på at diskuterer med drengene om, hvad de skal lave i stedet for at de
bare går i gang. I må meget gerne tale med jeres drenge om at have tillid til os og de ting vi har
planlagt.

I den kommende periode
I februar har vi i uge 6 temaet Uge Sex, der handler om sex og samfund. Vi kommer til at have
undervisning om temaet onsdag, torsdag og fredag, derfor er der ikke tur i denne uge. I uge 7 er
der vinterferie, hvor skolen holder lukket.

Ture
I januar har vi blandt andet været på Thorvaldsens Museum, hvor vi har set en masse flotte
skulpturer og arbejdet med de mange mønstre der er i mosaikgulvene. Vi har også været på en
fælles tur hele afdelingen til Musikmuseet. Begge ture gik rigtig godt.
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Månedsopgaver
Månedsopgaven fra januar, har drengene fået lidt ekstra tid til, de skal derfor først aflevere den
efter vinterferien. Vil I være søde at hjælpe jeres drenge med at få dem lavet og afleveret? Der er
et par af drengene der stadig mangler at få afleveret fra december. Det er vigtigt at I støtter op om
månedsopgaverne

Oversigt over planlagte ture mm i februar (Husk turtaske og drikkedunk)
4/2: Løb udenfor i idræt, da svømmehallen er lukket. Husk løbetøj, ekstra sko og håndklæde
5/2: Uge Sex på skolen
12/2: Vinterferie
19/2: Zoologisk Museum
26/2: Skoven
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