Fokuspunkter - forældremøde i lillegruppen 2016
Fødselsdage
- Vi opfordrer til, at man enten inviterer hele gruppen, alle
pigerne/drengene eller barnets årgang - piger/drenge.
- Forældrene beslutter at fastholde samme gaveordning som
sidste år - man køber gave til eget barn fra klassen, som gives
til barnets fødselsdag med klassen. (Ca.200 kr.) Har børnene
lyst at medbringe en tegning, perleplade eller lignende til
festen, er dette helt i orden. 🎁 💝
- Skolens gymnastiksal kan lånes til at afholde fødselsdage i.
Man kan evt gå sammen med andre fra klassen og holde
fælles-fødselsdag. 🎈
Lektier
- Elevernes lektier skrives så vidt muligt på deres lektieseddel
(gul postmappe) - ellers markeres lektien i bøgerne med et
kryds samt dato. 📝 📆

- Herudover forventer vi, at I læser med jeres barn 10-15 min.
hver dag - daglig læsetræning er yderst vigtig i forbindelse
med jeres barns læseindlæring. For yderligere råd og
inspiration; http://www.dingo.gyldendal.dk/for
%20foraeldrene.aspx 📚

- www.superbog.dk - skolen har abonnement til denne side - her
finder I velegnede letlæselige bøger, hvis I skulle mangle.
Eleverne logger ind med deres uni-login, som findes på deres
gule postmapper
- Skolen har også abonnement til den første læsning - trin 0,1,2.
Spillet kan hentes som app på Ipad eller spilles via computer benyt Uni-login hertil. I matematik vil vi i 1.-2.klassd i nogen

omfang benytte Matematikfessor i undervisningen. Eleverne kan
have lektier på siden og eleverne bliver instrueret i brugen
heraf i skolen. Spillet kan ikke hentes som app til eleverne, men
der forefindes en app til forældre, som kan guide jer i forhold
til brugen af Matematikfessor.
Madpakker
- I garderoben er der opstillet køleskab til madpakker og
drikkedunk (gerne med vand) - hjælp og tal med jeres barn om
vigtigheden af, at madpakken kommer i køleskabet fra
morgenstunden og lad børnene selv sætte deres madpakker i
køleskabet som en vigtig del af deres selvstændighedsproces.
🍱🍐❄
Idræt
- Eleverne har idræt hver torsdag (0.klasse) og mandag
(1.-2.klasse) - frem til efterårsferien foregår undervisningen
udendørs - husk sko og idrætstøj 👟 👕 👯
Garderobe
Vi bruger meget tid i skolen på at lære eleverne at holde orden i
garderoben - at hænge sin jakke, trøje og taske på knagen og
sætte deres sko op på skohylden. Hjælp jeres barn med altid at
have orden i rummet samt at have skiftetøj til uheld og årstiden
- fritteren har en fast udedag om ugen og i natur/teknik er vi
ofte på tur - også i regnvejr ☔

Bibliotek
- Seddel til oprettelse af lånerkort er udleveret. Eleverne
benytter dette private lånerkort, når vi tager på biblioteket i
Løgstør (se årsplan) I bedes selv stå for aflevering af bøgerne
- de kan evt genlånes mv. på bibliotekets hjemmeside. 📖
- Der må lånes 2 frilæsningsbøger, når vi tager på biblioteket og
vi hjælper eleverne med at få bøgerne lagt i tasken, når vi
kommer hjem.
- Vi vil i benytte biblioteksmakkere, når vi tager afsted. Vi
danner par 0.klasse/1.-2.klasse, så de kan hjælpe hinanden og
lære af hinanden.
Legegrupper
- For at styrke de sociale relationer og sammenhold i klassen, har
vi indført såkaldte legegrupper. (se særskilt seddel herom)
Eleverne er blevet inddelt i grupper og jeres opgave som
forældre, er at invitere jeres barns legegruppe hjem på besøg
på et givet tidspunkt. 👭 👫 👬
- Frem til jul laves der legegrupper i 0.klasse og 1.-2.klasse for
sig selv for at styrke sammenholdet på årgangen og efter jul
vil vi danne legegrupper på kryds og tværs af hele
lillegruppen.
Forældreråd
- Forældrerådets opgave er at arrangere sociale arrangementer i
lillegruppen og er tovholdere i forbindelse med lillegruppens
bod til luciafesten. Forældrerådet kan også benyttes som
bindeled mellem forældre/lærere mv. Følgende forældre blev
valgt; 👍 👏

- Gitte (Mikkel 2.klasse)
- Susanne (Josefine 0.klasse, Patrick 1.klasse)

-

Camilla (Caroline 1.klasse)
Maria (Silas 0.klasse)
Tanja (Caroline 0.klasse)
Mette (Sanne 0.klasse

