Forældremøde i 3. - 4. - 5. klasse
Dato: Mandag den 17/9-2020, kl. 19.00 – 20.00. Mødet sluttede kl. 20.20.
1. Helle orienterer om hvordan der arbejdes:
Mandag:

Tirsdag:
Onsdag:

Torsdag:
Fredag:

Staveord afleveres. Der er 2 skrivehæfter. Man aflevere det ene den ene uge, hvor man så
fortsætter i det andet hæfte og afleverer ugen efter. Det første hæfte får man retur, som man
kan skrive i til næste uge. 5. kl. må gerne skrive/aflevere fra computer. Mappe udleveret med
staveord for hele skoleåret. 1. side er forklaring på hvordan man laver staveordene.
Arbejdes der i den skriftlige danskbog. Når der er lektier i denne, står der en dato i hvornår
det skal være lavet til.
Tid til læseforståelse. Den skal læses og der skal svares på de efterfølgende spørgsmål fra de
to første grupper af spørgsmål (grøn og orange). Den tredje gruppe (rød) skal der tænkes
over. Disse svar skrives af 3. og 4. kl. i det store skrivehæfte. 5. kl. må lave det på computer.
Arbejdes der med læsebogen og frilæsning.
Arbejdes der igen i den skriftlige bog.

Når der arbejdes med andre emner der kræver at de vanlige ting er på pause, melder Helle det ud. Ovenstående er meldt
ud i nyhedsbrev fra Helle.
2. Tysk (5. kl.)
Der er udleveret bøger og der er altid lektier i dette fag.
3. Klassekasser
Der er en klassekasse. Nærmere regler kommer.
4. Klasseforældreråd
Pia F. S. Clausen (5. kl.), Gitte Søgren (4. kl.), Angelique Rasmussen (3. kl.) og Palina Stangeland (4. kl.)
Der er forslag om at der bliver lavet en ”Blå bog”med oplysninger om eleverne og forældrenes tlf numre, det
arbejder klasseforældrerådet videre med.
5. Nye medarbejdere
Jytte er ansat som pædagog og indgår som støtte i gruppen. Sarah, som gruppen har i engelsk, vil også indgå
som ekstra støtte i løbet af ugen i nogle timer. Der er ansat en ny skolesekretær Susanne, da Lisbeth gik på
efterløn inden sommerferien.
6. Nye vikarer
Rebecca er ny vikar og er lærerstuderende. Eleverne har også hilst på Martin, som er ny tilkaldevikar.
7. Forældrerepræsentant
Susanne Kjær Rasmussen (suppleant i bestyrelsen), er forældrerepræsentant for gruppen. Susanne er den
eneste i bestyrelsen der ikke har barn i gruppen. Susanne kan kontaktes via mail: suskj19@gmail.com eller
mobil: 27 21 05 79.
Evt.
Der arbejdes med det sociale i gruppen.
Opgaver kan sendes via computer til Helle på Intra eller på mail (5. kl.).
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