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Kære forældre

Hermed indbydes I til forældredagen d. 8. november.
Dagen vil bestå af en eller flere samtaler med faglærere, lidt at spise, og så vil Lars informere om,
hvad der er sket siden sidste forældredag.
Til samtalerne er det denne gang det faglige, der er i fokus, og der er mulighed for at ønske 10
minutters konsultationer ved diverse faglærere. I skal kun tilmelde jer en samtale hos de faglærere,
som er relevante for jer at snakke med, og vi vil opfordre jer til kun at ønske fagsamtaler hos de lærere,
hvor I oplever et stort behov derfor. På næste side er vedhæftet hvilke lærere, der er faglærere i hvilke
klasser.

Vi har nu åbnet for tilmelding, som foregår på forældreintra/Viggo via ”Spørgeskema”, og der
lukkes for tilmelding igen d. 1. november.
Programmet for dagen vil komme til at se således ud:
14.30-20.00: Samtale på ønsket tidspunkt - diverse lokaler, se plan på opslagstavle ved ankomst
16.00:

Info v Lars i foredragssalen

17.30:

Info v Lars i foredragssalen

19.00:

Info v Lars i foredragssalen

14.30-20.00: Først er der kaffe, derefter vil der være lidt at spise i spisesalen
Tanken er, at I går i foredragssalen på det tidspunkt der passer jer bedst. Her skal I ikke ønske eller
tilmelde jer noget tidspunkt. Det samme med spisesalen, vi håber det kommer til at gå flydende;
at I sammen med jeres barn går ind og spiser lidt, når det passer ind, og hvor I måske alligevel har
lidt ventetid.

På gensyn
Med venlig hilsen
Lars Fey og Anna-Mette Fischer

PS: Skulle sige fra holdet bag en kommende køkken-temadag, at de ønsker sig glas med låg
(marmeladeglas og lign.) da der skal syltes. Så har I noget der kan undværes, må I meget gerne
tage det med, og levere det i køkkenet. Tak
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Lærere:
Kasper

(dansk 9ab + 10x)

Stine

(engelsk 10ab + 10z)

Annette

(tysk Annettes hold fra sam a/b + 10z)

Klaus

(matematik KHs hold fra sam a/b)

Gry

(matematik GCs hold fra sam a/b)

Hans

(dansk 10y + 10z)

Andreas

(Naturfag 9ab + fysik/kemi 10x)

Else Marie

(dansk 10ab + tysk EM’s hold fra 10 x/y)

Anna-Mette

(engelsk 10y)

Anders

(fysik/kemi 10y + 10ab)

Anne

(tysk AL’s hold fra sam a/b + tysk AL’s hold fra 10x/y)

Mette

(matematik 10x + fysik/kemi 10z)

Thomas

(matematik 10y + 10z)

Morten

(engelsk 9ab + 10x)

Vi har I år flere lærere der har 2 klasser, så vi beder om forståelse for, at nogles tider kan være optagede,
når I skal ind og ønske. Skulle dette ske eller er I selv forhindrede I at møde op, må I gerne ringe til
pågældende faglærer og aftale en tid, eller evt. tage en snak over telefonen.

