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Kære forældre og elever i kommende 7. klasse på Sønder Otting
Skole
Tak for jeres besøg til vores ryste-sammen--dag i juni måned. Det var dejligt at møde
jer alle sammen, og vi glæder os til at skulle tage imod jer og ikke mindst til at få en
hverdag med jer her på Ungeuniverset.
Inden første skoledag står for døren, kommer der her lidt praktiske
informationer:
Første skoledag er mandag den 14. august. I skal møde kl. 8:15, og jeres nye
klasselærere møder jer i skolegården. I har fri klokken 12:00. Medbring taske og
penalhus til dagen.
Vi holder forældremøde for 7. årgang tirsdag den 22. august. Nærmere informationer
og dagsorden følger i starten af det nye skoleår
Skemaet næste skoleår
Vi har ændret lidt på elevernes dagligdag. Alle elever møder hver dag ind til 20
minutters trivselsbånd. I disse tyve minutter er de sammen med deres klasse og med
den ene af deres klasselærere. Tiden giver mulighed for individuelle samtaler,
arbejde med klassens sammenhold og fællesskab, gennemgå ugens og månedens
program og give klasselærerne mulighed for at have fingrene på pulsen i forhold til
elevernes udvikling og læring.
I løbet af dagen vil eleverne også have et forberedelsesbånd efter middagspausen,
hvor de får mulighed for at forberede eftermiddagens lektioner og andre lektier.
Eleverne har det samme skema i alle uger med undtagelse af ti A-uger, hvor
årgangen vil arbejde sammen om temaer og emner i undervisningen. I de uger, vil
skemaet være et andet.
SUUS for 7. årgang
”Sundhedsfremmende tiltag” er et relativt nyt projekt, som skolen har udviklet i år. I
to ugentlige lektioner står der fysisk aktivitet på skemaet. I vil i dette forløb kunne se
en progressiv udvikling i jeres fysiske formåen, og I vil få viden om sammenhængen
mellem krop og kost. (SUUS tilbydes ikke elever fra talentklasserne)
I har måske hørt om SPOR?
SPOR er en udvidet
når man vælger et
med forskellige emner

udgave af valgfag, og
SPOR, arbejder man
inden for det område i et
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år. SPOR består af følgende grene: ”Jeg gør det”, ”Bevis det”, ”Bevæg dig”, ”Skab
dig”, ”Verden omkring dig” og ”E-sport”. I uge 35 kommer I til at deltage i alle
SPOR’ene i en A-uge, og herefter skal I hver især vælge, hvilket SPOR der kunne
være interessant for netop DIG. (SPOR tilbydes ikke elever fra talent klasserne)

Sidst men ikke mindst
Bustider og skema for det kommende skoleår kan I se på vores hjemmeside i løbet af
de næste par dage. Her kan I også finde flere informationer om indholdet af
SPOR’ene. Hjemmesiden bliver opdateret i løbet af uge 26.

Venlig hilsen

lærere og ledelse
Sønder Otting skole, Ungeuniverset
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