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Kære Forældre
Så blev det tid til første nyhedsbrev i 2020.
Der er sket en masse siden nytår: Vi har sagt farvel til Peter og her den 3/2 har vi sagt velkommen til Mette
Lytken, som er ny lærer hos os. Mette kommer fra Behandlingsskolerne og har rigtig stor viden om og
erfaring med differentieret danskundervisning. Her inden vinterferien siger vi farvel til Valdemar, som skal
starte i folkeskolen. Vi kommer til at savne ham og ønsker ham al muligt held og lykke fremover.
Efter vinterferien vender Emil tilbage fra sin barsel, og så er vi fuldtallige i lærerkollegiet igen og kommer
derfor til at se lidt mindre til vores to fantastiske vikarer, Alice og Mette. I forbindelse med at Mette Lytken
og Emil starter (igen), så har vi lavet nye skemaer. Jeres børn vil allesammen stadig have kendte lærere
omkring sig.
Vi har lavet en mindre rokade i klasserne, blandt andet for at kunne tage godt imod et par nye drenge, som
har stået på venteliste til Isbryderen et stykke tid. Hvis jeres børn bliver påvirket af ændringerne, får I
nærmere besked af jeres kontaktlærer.
Siden jul har vi haft gang i mange spændende ting i de forskellige klasser:
Afgangsklassen har haft terminsprøver, og selvom det har været svært og
angstprovokerende, så har alle gennemført dem med rigtigt fine resultater. De
afsluttede ugen med en tur ud at skøjte og spise sammen.
Vores yngste elever har arbejdet med Danmarks historie sammen med Kim og har
været grebet af fortællingerne. Vi oplever, at de har fået en historisk ramme til at sætte
samfundet i perspektiv i.
I Anders’ og Bues klasse har de haft et stort fokus på trivsel og har lavet nogle rigtigt
gode aftaler med drengene om, hvordan man skal opføre sig i skolen, for at alle kan
have det rart. Vi kan allerede mærke, at det virker og ser nogle meget stolte drenge,
der går rundt og gør sig rigtigt meget umage.
I vores 5.-7. klasse har vi afsluttet et forløb om kommatering i dansk. Det lyder måske lidt tørt, men drengene
har nydt at have et meget konkret emne, hvor de selv kunne mærke, at de blev bedre til de ting, de trænede.
Vi skal bruge de nye færdigheder i det nye emne, vi er gået i gang med, hvor de skal skrive en kommentar til
en avis, som afslutning på vores emne om ”Avisens opinionstekster”.
Lige nu har alle klasserne ”Uge Sex”, hvor vi har seksualundervisning i større
eller mindre omfang. Nogle arbejder med venskab, nogle med biologien og
andre med hvordan man passer på sig selv online. Afgangsklassen har været
en tur forbi Sex og Samfund og have en meget konstruktiv spørgetime. To af
drengene har også være på besøg på Byhøjskolen, som er et 10.
klassestilbud, hvor der er en linje, der er særligt tilrettelagt til unge med
autisme.
Mandag d. 17/2, som er lige efter vinterferien, holder vi vores næste forældreeftermiddag med Jenny Bohr.
Temaet er angst, så det er relevant for alle at deltage. Vi passer naturligvis jeres børn igen og serverer et
måltid mad for jer. I får eller har fået en sms fra jeres kontaktlærer, og I skal melde tilbage, hvor mange I
kommer senest fredag d. 7/2.
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