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Månedsbrev fra A klassen

Frem til nu
Der er fortsat en god stemning drengene imellem, og vi kan høre på dem, at de stadig gerne vil
hinanden. Vi har stadig fokus på sproget, da drengene kan tale meget grimt eller hårdt til
hinanden, samt fokus på at være en god ven, da det er noget vi gerne vil have at drengene er
opmærksomme på. Fortsæt stadig der hjemme med at snakke om disse ting, 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.
I december måned var der virkelig været skruet op for julehyggen og alt hvad den indebærer. Det
har været en rigtig hyggelig måned, hvor det sociale og traditioner har været vores største fokus.

Lidt fra fagene
Matematik: Vi skal i den kommende tid til at arbejde med koordinatsystem.
Dansk: Vi starter på et emne om kortfilm, hvor eleverne skal lære at analysere kortfilm.

Ture
I december har nogen elever været rundt i København på julemarked og været oppe i Vor Frelser
Kirke. Nogle elever har været til fodboldturnering mod andre dagbehandlingsskoler. Og sidst men
ikke mindst har vi været på julegaveshopping.
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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.
Har man ikke spist morgenmad hjemmefra, skal man være på skolen senest 7.45, så man kan nå
at få morgenmad her.

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. Vi oplever desværre at der er rigtig mange der ikke får afleveret deres månedsopgaver
til tiden. Det er drengenes ansvar at tage den med hjem og passe på den, hvilket vi selvfølgelig
også gør dem opmærksomme på hver gang, men I må meget gerne hjælpe dem med at minde
dem om det.
I skrivende sund er der kun en af drengene der har afleveret fra december.

Oversigt over planlagte ture mm i januar (Husk turtaske og drikkedunk)
8/1: Thorvaldsens Museum
15/1: Vi fejrer at vi er halvvejs i skoleåret
22/1: Ikke planlagt endnu
29/1: Geologisk Museum

Nicolaj og Kamilla
Mvh. Nicolaj og Kamilla

