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Månedsbrev fra A klassen

Frem til nu
Efter en uges vinterferie kom drengene tilbage med godt humør og en masse på hjertet

Fredag

efter ferien havde vi fastelavn, hvor vi må rose jeres drenge rigtig meget for deres kreativitet. Vi
havde en rigtig god dag, med tøndeslagning, aktiviteter og masser af hygge. (Se lidt billeder sidst i
månedsbrevet).
Desværre har den sidste del af måneden til gengæld været meget konfliktfyldt, som I også er
orienteret om, hvilket har betydet at vi har brugt en masse tid og energi på dette. En ting som vi er
blevet meget opmærksomme på her på skolen, er at drengene bruger meget de sociale medier
som fx instagram og snapchat, men de bruger dem ikke altid lige hensigtsmæssigt. Dette vil vi
meget gerne sætte mere fokus på, samtidig med at vi gerne vil opfordre jer forældre til at tale
med jeres børn om brugen af de sociale medier og måske være endnu mere med på sidelinjen,
hvis det er muligt.
Som I også ved er Nicolaj sygemeldt, hvilket betyder at Lasse i denne periode er mere i A klassen,
sammen med mig (Kamilla) der selvfølgelig er der fast.

Lidt fra fagene
Engelsk: Vi er ved at afslutte et forløb om den engelske skole kontra den danske skole.
Håndværk og Design: Vi knytter i øjeblikket, hvilket drengen er meget glade for.
Dansk: Der arbejdes i den kommende periode med emnet ”kortfilm”.
Matematik: Vi skal afslutte forløbet om Koordinatsystemet. I den kommende tid vil der i
matematik blive arbejdet med individuelle mål.
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Ture
Vi har her i februar blandt andet været en tur på Zoologisk Museum, hvilket var rigtig spændende.
I den kommende periode vil vi forsøge at lave nogle flere ture på tværs af afdelingen og med hele
afdelingen, men også klassevis. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke liste turene op, da de bliver
planlagt lidt løbende i den kommende periode.

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.

Mvh. Kamilla
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