Kære forældre i 7.

Vi havde en prøve i greiðslurokning tirsdag d. 8. dec. Opmødet var godt.
Jeg havde prøvet at lave en greiðslurokning, som til dels lignede den
greiðslurokning, de lige havde afleveret. Desuden havde jeg skrevet i vikuætlan,
hvilke emner, der ville være. Jeg søger for at prøven bliver digital, så I kan se
den under vikuætlan, lærugreinar og støddfrøði.
De sad enkeltvis ved bordene og havde lov til at bruge alle hjælpemidler.
Jeg ved ikke hvor vant til, de er til prøver ud over landsroynd, til at præstere
under lignende forhold.
Men jeg vil bede jer om at kigge prøven igennem med jeres barn. Tage
opgaverne en efter en igennem og få en samtale i gang
Et af mine formål med prøven var, at de bliver mere vant til at gå til prøve, at de
prøver at løse opgaverne på bedste vis, og at dem, der har svært ved noget,
bliver bevidste om dette, så de kan lære det.
Jeg har lavet en tjekliste, se vikuætlan, lærugreinar og støddfrøði. (Jeg vil, når
jeg får tid redigere den.) Grunden til tjeklisten er, at Greiðslurokning er en
diciplin, der skal læres. De skal lære at skrive et tydeligt og fyldestgørende svar,
med en forklarende tekst, udregning og facit, når dette er nødvendigt. Hvis de
ikke gør dette, får de ikke så mange point ud af deres svar. Udregningerne tæller
mest.
Jeg ser, at mange allerede har taget dette til sig.
Til de forældre, hvor prøven ikke gik så godt. Det er vigtigt, at jeres barn
begynder at sætte ord på det, som han/hun kan, og det som han/hun skal have
hjælp til.
Jeg ønsker, at I underskriver prøven, og at jeres barn afleverer den tilbage
mandag d. 14. dec. Så jeg ved, at I har set den.
Støddfrøðilærerne har hver især rettet nogle af prøverne.

Venlig hilsen Jens Martin

