Forældremøde i 6. - 7. klasse
Dato: Mandag den 24/9-2020, kl. 19.00 – 20.00. Mødet sluttede kl. 20.00.
1. Velkomst.
2. Tim orienterer om det faglige og sociale.
Der er 3 bøger til lektier.
Mandag
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Lektier skriftlig dansk bog, der er 3 niveauer. Det er 2 sider pr. gang. Der læses romanen
Martina. De er højtlæsning på klassen. Den skal hentes på Nota af dem, der er ordblinde.
Forløb.
Læse- og retskrivningsøvelse på Clio.
Seismo.dk – omskrevne nyheder. De diskuteres og alle deltager.
Forløb og tekster.

3. Klassekasse.
Bettina (mor til Signe og Victor i 7. klasse), bestyrer kasseklassen i begge klasser. Der betales til kuvert på
kontoret. Bettina skriver ud til forældrene i de 2 klasser.
4. Klasserepræsentant.
Sofie Shrubsole er gruppens klasserepræsentant fra bestyrelsen. Sofie er mor til James i 5. klasse.
Sofie kan kontaktes via Intra eller mobil: 29 29 93 52.
5. Klasseforældrerådsrepræsentanter.
Linda (mor til Simon fra 7. klasse)
Lone (mor til Jonas fra 7. klasse)
Helle (mor til Victor D. fra 7. klasse)
6. Opførsel.
Der er ødelagt vinduer i skibet på det grønne område. Der er ødelæggelser på udeområde. Skemaer fra gangen
er krøllet sammen med vilje. Hjemmet bedes tage en snak om, at den opførsel ikke accepteres på skolen. Der
er selvfølgelig taget kontakt til de hjem, der har unge mennesker, der er involveret.
6. Corona.
Der er elever der springer håndvask/sprit over. Hjemmet bedes tage en snak om vigtigheden og kravet
omkring dette. Det gælder også afspritning af pc og borde HVER DAG.
7. Skema.
Nyt skema fra 1. september 2020. Dette er gennemgået. De rigtige skema sendes ud ti alle. Der er en ændring
mere på.
8. IT.

Dem med IT-rygsække skal benytte høretelefoner, gerne med mikrofon, da dette vil hjælpe dem i arbejdet med
skriftlige opgaver. De kan købes i Tiger til kr. 70,-. De andre elever skal også medbringe høretlf.
Computere skal være opladt, så de kan benyttes uden at løbe tør for strøm inden skoledagen er slut. Begge ting
er et krav.

9. Plan for præst angående konfirmationsforberedelse.
Plan er uddelt. Den dato der hedder 21. oktober 2020, er ikke aktutel, da der er skyggepraktik.
10. Aflevering og afhentning.
Aflevering og afhentning af elever foregår fra nu af i skolegården.
11. Hvad er skyggepraktik?
Skyggepraktik er, at man er med en, man kender på arbejde. Man sidder og observerer, så man får en
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fornemmelse af, hvad det indebærer at gå på arbejde. Da der ikke tegnes forsikring er der intet arbejde i det for eleven.
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