Mellemtrinnets håndbog til
forældre på Sulsted skole

I min taske er der
altid……
● Min computer, som er opladt
● Bøger til fagene
● Blyant, lineal og viskelæder
● Passer
● Lidt forskellige farveblyanter
● Tegnetrekant med vinkelmåler
● Idrætstøj og håndklæde, når jeg har idræt
● Svømmetøj når jeg har svømning

Derhjemme skal
jeg træne……
● Læsning (20 min. hver
dag)
● Tabeller i matematik
● Overslag når I handler
● Ordklasser (udsagnsord, navneord og tillægsord)
● To be i nutid og datid i engelsk

● Farver, ugedage og tal på tysk og engelsk

Når jeg er syg eller skal
på ferie….
● Orienteres mine kontaktlærere om det på
intra
● Sørger jeg selv for at tjekke om der er
noget der skal laves færdigt

På mellemtrinnet får jeg….
● Et device hver (computer eller
chromebook)
● En tonet torsdag
● Spændende fag som; tysk,
engelsk, idræt, svømning,
madkundskab, N/T, historie,
dansk, matematik, håndværk og design, musik og billedkunst
● De bedste lærere og pædagoger man kunne ønske sig

På mellemtrinnet er der fokus på….
● At udvikle og træne elevernes faglighed i de centrale fag
● At variere elevernes skoledag med tonet torsdag og UU lektioner i
alle klasser
● At arbejde målrettet med elever og klassers trivsel
● At træne eleverne i at arbejde mere selvstændigt
● At fordybe sig i arbejdet med øget koncentration

Indskolingens håndbog til
forældre på Sulsted Skole

Klar til skoledagen
Tjekliste:
● Sund madpakke og drikke
● Udhvilet
● Morgenmad
● Møde til tiden
● Min computer, som er opladt.
● Bøger til fagene
● Blyant, farveblyanter, lineal og viskelæder
● Biblioteksbøger til aflevering
● Idrætstøj og håndklæde, når jeg har idræt
● Garderobe: ekstra tøj, regntøj, gummistøvler mm.

Hjemmearbejde
Tjekliste…
● læsning øves 20 min. hver dag
● øve tal i hverdagssituationer
● øve at vente på tur (f.eks. omkring
middagsbordet)
● tjekke intra min. 3 gange om ugen

Ved sygdom/ferie
● Orienteres kontaktlæreren på
intra

Indskolingen byder på:

● Lærer og pædagog med i alle timer.
● Fokus på læsning
● Varieret og faglig undervisning (bevægelse i undervisningen).
● Tonet onsdag (tværfaglig undervisning).
● Gåtur og læsebånd hver morgen
● Fælles morgensang 1 gang om ugen.
● Engagerede lærere/pædagoger
● Omsorg for det enkelte barn

