Månedsbrev Udgaard – Maj 2018
Tak for deltagelse til vores poetry-aften og info om Kbh. Her følger lidt nyt om det faglige.
Den næste tid bliver noget forvirrende, da vi har 9. klasse som starter på deres eksamener,
samtidig med at 7.-8. klasse foresætter med almindelige timer 

Matematik:
7. og 8. klasse er i gang med sidste fase af deres statistik-projekt om farten i Tandslet. Forløbet
afsluttes med en ny fart-måling og behandling af de indsamlede tal. Planen er at sammenligne før- og
efter-målingerne og finde ud af, om vores kampagner har gjort en forskel. Vi skriver en artikel til
Tandslet Tidende.
Efter statistik-forløbet skal vi i gang med et forløb om perspektivtegning.
9. klasse har nu været oppe i skriftlig matematik, og de trak (desværre) ikke mundtlig matematik – så
vores matematiktimer konverteres til engelsktimer, hvor vi arbejder med talerne til mundtlig
eksamen.

Dansk:
I 7.-8. klasse arbejder med en mini-eksamen i forbindelse med vores seneste emne om Romantikken
og Det Moderne Gennembrud. Vi bruger dansktimerne de næste 2 uger på at forberede eksamen, som
så finder sted i uge 20. 7. klasse fremlægger 2+2, mens 8. klasse gør det enkeltvis.
9 kl. arbejder med egnet materiale til deres fordybelsesområder til den mundtlige eksamen. Vi har 10
vejledningstimer sammen, som vi bruger i ugen før lejrskolen”.

Engelsk:
7. og 8. klasse er i gang med små projekter om ’Inventions that changed the World’, hvor hver elev har
valgt en opfindelse, som de skal fremlægge om. Fremlæggelserne finder sted i uge 20. Alle arbejder
med god fordybelse og vi hører jævnligt ’ahaaaah’ og ’nåååå, er det sådan det virker’.
9. klasse arbejder med deres taler indtil eksamen.

Tysk:
Vi har netop afsluttet emnet om dem selv. Eleverne skulle fortælle hvem de var og om deres familie.
Til fremlæggelsen kom der mange flotte og kreative præstationer frem. Det var meget
tilfredsstillende.
I det kommende emne skal eleverne så arbejde med deres hverdag. De skal komme i
hverdagssituationer hvor de skal forholde sig til indkøb, slag eller vejvisning. Emnet afsluttes med et
teaterstykke.

Kristendomskundskab:
Da 9.kl ikke skal op i faget, har vi taget hul på det nye skoleår, hvor nuværende 8.kl bliver 9.kl. Emnet
er ”Kultur-mødet” hvor forskellige religion er kulturbærere. Vi tager udgangspunkt i fagbøger i
religion.

Naturfag:
7. og 8. klasse arbejder nu sammen i fysik/kemi og biologi og geografi, så 9. klasse kan hellige sig
deres eksamen i naturfag.
9. klasse arbejder med deres eksamensemner, som de har trukket. De har udarbejdet
problemstillinger og arbejdsspørgsmål, og er nu i gang med at lave undersøgelser og planlægge deres
eksamen. Alle arbejder med fint fokus!
7. og 8. klasse arbejder i fysik/kemi med fysikken på legepladsen. Det er undersøgende arbejde i
grupper, hvor fysikken i forskellige legeplads-elementer undersøges. Fx vægtstangsprincippet i
vippen, pendulet i gyngen, skråplanet i rutsjebanen mfl.

Biologi/geografi 9.kl:
Timerne stilles til rådighed for prøveholdene, så de kan få faglig respons og feedback i forbindelse
med deres opgave til naturfagsprøven.
Biologi/geografi 7.-8.kl:
Vi tager nogle fællesemner, som planlægges med fællesopstart og derefter selvstændigt arbejde.
Eleverne må gerne arbejde sammen og hjælpe hinanden, blot alle laver egen opgave. Første emne er
”Darwin og evolution”. Der vil være biologiske og geografiske indfaldsvinkler i emnerne.

Idræt:
Vi har netop afsluttet et meget vigtigt emne, cricket. Netop vigtigt da eleverne skal arbejde med
kulturen bag spillet og de vigtige fair play facetter i spillet. Eleverne bliver konstant udfordret med
begreber som respekt, accept og anerkendelse. I de t kommende emne skal eleverne gøre
bekendtskab med Faustball.

Valgfag fra uge 15-24:
Det går rigtig godt på de forskellige valghold. Eleverne er meget engageret i de forskellige hold og
super skønne at være sammen med.

Vigtige datoer til den kommende periode:
17.5 – Galla-aften fra kl. 17:30-22:00
Uge 21 – klassedage (fri kl. 13:50)
Uge 22 – lejrskole (mandag-fredag)
4.6. Alternativ idrætsdag – 9. Klasses sidste skoledag (9. Klasse deltager på dagen)

Yderligere informationer/kommende arrangementer:
I uge 21 har vi klassedage, hvor 7.-8. klasse arbejder med vores lejrskole til Kbh. 9. klasse forbereder
sig til deres eksamen i dansk og engelsk.
Husk indbetaling til lejrskolen kr. 300.- senest den 18.5.2018 på skolens konto mærket med elevens
navn.
De bedste forårshilsner
Jens, Marianne, Martin og Trine

