Forældrebrev december
Kære forældre i Midgård.
Tiden flyver af sted, snart står julen for døren, og så er det første halvår gået. Generelt kan vi sige,
at vi oplever en Midgård, hvor eleverne passer på hinanden, hvor vi efterhånden let kan
iværksætte forskellig aktiviteter, og hvor alle vil hinanden det bedste. Selvfølgelig er der stunder,
hvor venskaber prøves af, men det ser vi som noget eleverne også lærer af.
Vi har haft 5 gode ugers periode med EgenPlan i næsten alle basistimerne.
I dansk har der i denne EgenPlan periode været fokus på at træne læsehastighed, staveregler,
ordklasser og så er der skrevet historier med et særligt fokus. Vi oplevede at eleverne gik til
opgaverne og arbejde rigtig godt med dem.
I matematik har der i samme periode været opgaver med geometri. Der er blevet lavet
kursusbeviser, målt vinkler og tegnet og beregnet. Samtidig har vi lavet en nye geometrivæg i
Midgaard med alle mulige geometriske figurer. Alle elever har i makkerpar haft hver deres figur
eller rumlige form de skulle lave og beskrive. Kig forbi og se. Det er blevet flot.
Efter jul går vi i gang med ”matematik i anvendelse”. Det handler om alt fra regnehistorier til
ligninger og praktisk matematik.

I sidste uge var der fokus på at få lavet portfolietjek. Ved portfolietjek (som vi gør før jul og før
sommerferien) gennemgår eleverne alt det, de har lavet i løbet af denne periode. Der skal f.eks.
laves et eksempel på bedste håndskrift, på bedste ugematematik, bedste tekst. Der ligger
kursusbeviser fra matematik og staveregler fra dansk. Hvis I en dag kommer på skolen, så lad jeres
barn vise jer deres portfolie, det giver et godt indblik i, hvad jeres barn kan lige nu.
Vi brugte også tid på en høvdingeboldturnering og på matematikjulepynt. Desuden havde vi også
mulighed for at lave en dag med Djeeo.

Mandag/tirsdag i denne uge laver vi ”julebagedyst”, og gad vide om der ikke også kommer lidt
smagsprøver med hjem. Vi gør også godt rent i diverse kasser og kroge i vores klasselokaler.
Onsdag tager vi på en gåtur ud til Friskoven. Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men I må godt
hjælpe børnene med at huske på, at vi skal være udenfor hele dagen. Vi vil lave en juledekoration
derude, så send gerne en skål eller en gammel tallerken med jeres barn, som de kan lave
juledekorationen i. Vi sørger for et hvidt stearinlys, hvis de hellere vil have et større lys, må de
også gerne medbringe det.
Torsdag er der aktiviteter i klassen og fredag har vi juleafslutning. Her leger vi pakkeleg, og de må
tage en pakke med til ca. 25 kr. Skoledagen slutter kl. 12 fredag.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde i det første halve skoleår – vi
ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.
Hilsen Christa, Rasmus, Lisa og Dorte

