Forældremøde bh.kl.-2. kl.
1. Velkommen ved Mette Green
2. HH dansk:
Læsning er der fokus på og alle SKAL læse hjemme hver dag 20 min. Alle har en Søren og
Mette læsebog og 2. klasse har yderligere en bog, som er tilpasset deres niveau. Alle
elever har et læsekort - skriv på, når I har læst hjemme. Helle skriver lektien på kortet.
2. klasse skriver staveord hver uge.Skriv en linje med ordet, og skriv en sætning med ordet.
Bh.kl.-1. kl. arbejder med alfabetets bogstaver, da flere har store udfordringer der. Eleverne
ser en film om bogstavet, lærer en sang om det og klipper det ud af aviser og blade.
Desuden taler de om bogstavet i klassen. Eleverne er selv med til at vælge rækkefølgen på
bogstaverne.
Arbejdsbogen er altid til fredag.
Lektier står på Intra.
3. MJ Mat:
Alle arbejder i Format. Eleverne arbejder på skolen med bøgerne. Når de får lektier for er
det i Træningshæftet (den med spiralryggen), men der er endnu ikke lektier hjemme.
Lektierne kommer på Intra.
4. MJ Det sociale i klassen:
Klassen fungerer godt, de fleste lever er rummelige overfor hinanden. De som ikke er, der
arbejdes på sagen.God start. Coronareglerne overholdes. Ikke mange i klassen 11 elever.
5. Klassekasse - opløses og klasseforældrerådet kommer med en anden ide.
6. Klasseforældreråd:
1. Palina - Christoffers mor
2. Nani - Tano og Dinas mor
3. Marie - Milles mor
4. Stine - Mads mor
Der laves et stort forældreråd for hele skolen, da vi er ca. 55 elever og der sagtens kan
laves fællesarrangementer
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7. Lus på skolen - kontoret har produkter fra Australian Bodycare, som udleveres én gang pr.
familie. De virker.
8. Penalhus - husk det skal fyldes. Mærk evt. indhold med navn eller neglelak-plet, så
eleverne ved om det er deres blyant, der ligger på gulvet.
9. Idræt - stadig uden omklædning og bad pga. coronarengøringen.
10. Bu - mundbind skal kun bæres af elever, som er 12 år eller mere. Andre elever under 12
år, skal ikke bære mundbind.
Buskort bestilles hos ny sekretær Susanne på kontoret.
11.Michael Søgren Jensen er bestyrelsesrepræsentant i gruppen. Michael har to børn på
skolen og kan kontaktes via Intra eller på tlf nr. 29 90 22 68
12.Evt. Michael tilbyder sparring til matematiklærerne på skolen, da han er uddannet
matematikvejleder.
Forældrene ønsker vokaltrappen og tiervenner i kopiform.
Referat skrevet af Mette Green.
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