Referat fra forældremøde d. 13. august

Velkommen
Velkommen til Emma Dejligt at få en ny pige i klassen
Skema i 6. klasse Vi har Kirsten med onsdag og torsdag i dansk. Her laver vi 3
hold. Nogle skal arbejde med Cd - ord, andre stavetræning, andre skrive og
læseøvelser. Fredag i dansk er en klassens time og opsamlingstime.
Aktivitetskalender. Se fritime.dk - forældre. 3 sjove ting på programmet i august/september, nemlig kulturmødet, skolefest d. 6. september og lejrtur til
København d. 10. september.
Lejrtur - København. Kim skal med . Med tog fra Skive mandag morgen, Bo på
Danhostel Amager. Tæt på bus og metro. Programmet er ikke lavet endnu,
men vi har møde på onsdag. Obligatorisk: Tivoli, rundsejlads, Den Blå Planet,
Amalienborg og den lille havfrue, Strøget. Er der nogen, der kan køre til og fra
Skive? Vi kan lave præcis kørselsordning på forældremødet d. 3. september.
Som skrevet i et brev bliver udgifterne ca. 900. der kommer brev snarest med
program og betaling. Lommepenge max 700, anbefalet…
Erasmus + projekt. 6. og 7. kl. får tilbud om at komme på udvekslingsrejse.
Rejserne forløber over de næste 2 år. Børnene kommer ud at rejse i grupper
på ca. 5 elever. Der er udveksling med Polen, Slovenien, Grækenland, Spanien
og Italien. Vi vil også få besøg i Danmark. Man kan melde sig til rejsen, så tal
sammen derhjemme. Mere information kommer senere.

Udnævnelse af forældreråd. Sidst i forældrerådet: Magnus, Malou og Martin,
næste på listen: Sebastian, Andrea og Anna. 6. klasse skal stå for at bage kage
til teater samt stille borde og stole op og rydde væk.
Klassekassen. Medbring 200 kr. senest til næste forældremøde d.
3. september.

PC ordning Skolen tilbyder en ordning , hvor en pc kan købes for ca. 2500 på
afbetaling. Kontakt kontoret
Ting til skolestart: Cykelhjelm, cykel, sangbog, penalhus med indhold, bog til
morgenlæsning samt en lektiebog/kalender. Der er et meget begrænset udvalg af bøger på hylderne her. Derfor er det vigtigt, at de har en bog, de rigtig
gerne vil læse i. Husk: ikke for svær.
Studiebånd Der er mulighed for at komme ud at løbe. Det skal være en aftale
mellem forældre, børn og klasselærer. Der er mulighed for at løbe 3 dage i
ugen, men dermed flere lektier hjemme… Hvis jeres børn vil løbe, bedes i
aflevere en seddel eller skrive en sms til mig. Kåre løber sammen med de
børn, der gerne vil løbe.
Bus Er der nogen, der skal gå før tid, skal jeg vide det
Ny mobilpolitik på MT Ingen mobiltelefoner på MT i skoletiden. Den skal afleveres til morgenlæsning, og kan tages igen, når der er fri. Vi sætter gang i flere udendørs ting, og håber I vil bakke op om beslutningen. Har man som forælder behov for at kontakte sit barn, må man ringe til kontoret.
Dataseddel: Der udleveres seddel til underskrivning.
Evt. Hvordan kan der evt. tjenes penge til klassekassen? Der er forslag om at
mødes på skolen og evt. bage pizzasnegle eller pølsehorn, som kan sælges til
resten af skolen evt. om fredagen i 10 - pausen. Forældrerådet ”tænker” videre.

