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Så er vi kommet i gang efter en dejlig sommerferie.  
 
Det har været dejligt at komme i gang igen og se jeres børn. Starten har været positiv 
og allerede efter første uge var børnene ved at vænne sig til, at det ikke længere var 
ren ferie :-) I den første uge i klassedagene hørte vi om alle de spændende og gode 
oplevelser fra ferien. Vi hørte om Ribe Vikingemuseum, Wowpark, Cathrinesminde, 
Jesperhus, Sommerhus, Jesperhus, campingtur, Zoobesøg, Egeskov Slot, Gråsten 
Slot, Legoland Atv-kørsel…. 
Vi arbejder stadig med de nødvendige rutiner, trivsel og god social adfærd, når der 
igen er 15 andre at tage hensyn til. De er interesserede i skolehverdagen og kommer 
glade til skolen.Vi har fokus på de gode samtaler og øvelser omkring samvær, 
nærvær i relationer, samtidig med at styrke sprog og forståelse for hinanden og 
hinandens følelser. 
 
Vi taler hver dag om vores oplevelser, vejret, ugedag, måned mm. Vi leger. Vi er 
startet op med matematik med afsæt i grundhæftet: Sigma. Om kort tid går vi også i 
gang med deres danskbog ligesom dagene ofte vil slutte med deres logbog, som de 
lige nu har lavet. Jeres børn har lavet meget flotte forsider til logbogen, som de får 
udleveret i dag. Vi tegner en del her i starten, men de vil også senere øve sig på 
bogstaver, ord, tal mm. i logbogen. 
 
På torsdag den 19.08 har vi atletikdag. Derfor skal børnenene have idrætstøj på fra 
morgenstunden. Tirsdag den 24.08 gentager vi dagen, hvor hver enkelt kan forsøge, 
om de kan forbedre deres gode resultat fra i torsdags   
Torsdag skal alle have motorik med 1. klasse. Hvis vejret tillader det, så går vi 
skoven i motoriktimen. Derfor skal de om torsdagen have gummistøvler og regntøj 
med. Mandage er der kor sammen med 1.-3.kl. 
Fredage er der multimusik og dans sammen med 1. og 2. kl.  
Generelt vil jeg gerne have, at der fast ligger lidt skiftetøj i deres kasser i garderoben 
(Strømper, underbukser, bukser). Fra den 14.09 til den 17.09 er der fælles lejrskole 
for alle elever og voksne på Visby Feriecenter. I hører nærmere. 
Lige en sidste praktisk oplysning.   Fra fredag den 3.09 til og med fredag den10.09 
holder jeg min 60 års fødselsdag med min familie på Kreta. Turen er forsinket med et 
helt år pga. Corona. Jan er vikar hele ugen. 
 
Kærlig hilsen                                      Gitte     

 


