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Kære forældre og elever på Isbryderen
I den sidste del af dette skoleår vil der blive lidt ændringer og mere fokus på mobileforbrug på skolen. Vi vil
have, at eleverne lægger deres mobiler fra sig i selve undervisningen. De kan selvfølgelig benytte sig af dem
i deres pauser. Det har taget koncentrationen fra de fleste og de har svært ved at lægge dem fra sig. I skal
som forældre eller værger melde tilbage, hvis man ikke kan se at dette er en ændring, som man kan bakke
op om. Desuden må I gerne tale om, at det er vigtigt at være parat til undervisningen.
Idræt: Der er flere der glemmer deres idrætstøj og derfor ikke deltager. Vi tilbyder altid, at den enkelte kan
have idrætstøj liggende på skolen. Vi hjælper også med at vaske tøjet på Isbryderen.
Uge: 2
Følger skemaet
Uge: 3
Følger skemaet.
Torsdagen dog lidt anderledes fra kl.11.00 og frem til kl.15.00. Her tager alle klasser til Skills i Bella-centret.
Det er den årlige uddannelsesmesse, hvor elever fra 7.-9. klasse kan se og opleve mange forskellige
uddannelsesmuligheder. Dette ligger i tråd med at elever i 8. og 9. klasse skal til at tage stilling til deres
fremtidige uddannelsesvalg.
Uge 4
Følger skemaet

Forældreworkshop i forhold til valg af ungdomsuddannelse v/ UU-vejleder Pernille Wandel.
Forældreworkshop løber af stablen onsdag 22/1 2020 fra kl.15.00-17.15 på Isbryderen.
Denne workshop giver forældre og elever mulighed for i god tid, at få et overblik over hvilke
ungdomsuddannelse(r), som den enkelte elev kan tilmelde sig og hjælp til hvordan man tilmelder sig de
specifikke uddannelser. Dette er fortrinsvist henvendt mod elever i 9. klasse. Elever fra 8. klasse kan lave
separat aftale med Pernille Wandel på andet tidspunkt via Søren.
Hver elev/forældre/værge vil få tildelt 15 min sammen med UU-vejleder og lærer.

Kl. 15.00 -15.15

Magnus

Kl.15.15 -15.30

Tristan

Kl. 15.30 -16.00

Alexander

Kl.16.00 –16.30

Gustav

Kl.16.30-17.00

Theodor

Kl.17.00 -17.15

David

I vil blive ringet op af jeres kontaktlærer.
Uge 5
Følger skemaet

Med venlig hilsen
Lærerne på Isbryderen
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