
Nordagerskolen 19.6.2017 

Kære forældre til kommende 3.a og 3.b! 

Så er vi klar til at informere om det kommende skoleår. Dannelsen af de 2 klasser – 3. a og 3.b – er nu faldet på plads. 

Det har været en længere proces, hvor bl.a. sociale og faglige forhold og mange lærere og inklusionsvejlederne har 

været involveret. Det har resulteret i to klasser med 28 elever i hver (se den vedlagte navneliste). Når der i 3.a er 29 

elever, skyldes det, at èn elev der går i modtageklassen, er tilknyttet klassen, men skal videre til egen distriktsskole i 

løbet af skoleåret 17/18. 

Kontaktlærerne for klasserne er: 

3.a  Birgitte Erlund (dansk)  Anders Granhøj (matematik) 

3.b Stine K. Pedersen (dansk)  Sune J. Hansen (matematik)  

Da klasserne er store, har vi tilføjet ekstra lærerressourcer. Trin-undervisningen i mellemtrinnet er fordelt på 5 trin (og 

dermed 5 lærere) pr. 4 klasser. Yderligere har vi på trin-dansk tilført èn ekstra lærer, så dette fag seks lektioner om ugen 

har i alt 6 lærere tilknyttet. Dertil kommer, at vi har lavet delehold i fagene engelsk, idræt/svømning og musik. Det 

betyder konkret, at I disse fag er der 3 hold fordelt på de to klasser. Disse tiltag gør, at vi kan håndtere de store klasser 

på en både faglig og social god måde. Klassernes skema vil være tilgængelig på forældreintra i uge 26. 

For at I kan få en indtryk af, hvordan vi arbejder på mellemtrinnet, har jeg vedhæftet en længere beskrivelse af trin-

opdelingen. Den er lavet ud fra spørgsmål vi gennem årene har fået fra forældre.  

I onsdags holdt vi en ”ryste-sammen-dag” for jeres børn og nuværende 3. årgang. Dagen fokuserede på samarbejde og 

lære-hinanden-at-kende aktiviteter. Dagen startede ved amfi-trappen i mellemhuset og efter en kort velkomst og et par 

sange, var der først et stjerne-løb med opgaver på skolen. Efter frokost foregik aktiviteterne på stadion ved Midtfyns 

Centeret. En fin dag med masser af godt humør . 

Men … I har sikkert mange spørgsmål ift. opstarten på mellemtrinnet, som jeg ikke har svaret på her. Derfor indkalder 

vi jer til forældre-info-møde tirsdag d. 15. august kl. 17.00 (dagsorden følger senere). Her vil vi uddybe ovenstående, I 

får mulighed for at stille spørgsmål og I vil møde lærerne. 

Vi glæder os til at lære jeres børn og jer nærmere at kende. Rigtig god sommer .  

Elevernes første skoledag er mandag d. 14. august 2017 kl. 8.15 - 13.00. 

Med venlig hilsen -  

Richart N. Petersen 

Afd.leder/mellemtrinnet 
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