Landsroynd i støddfrøði 7. fl.

Hoyvík 30.08.20

Kære forældre og elever i 7. fl.
Efter kalenderen er der landsroynd d. 22-24 september i år. Vi ved ikke, hvad
der sker, om den bliver aflyst eller udsat, men ind til videre må vi regne med, at
de skal til landsroynd om tre uger.
For at det kan gå bedst muligt, bruger vi noget tid på at regne tidligere opgaver
og prøve at lære dem emner, som de viser usikkerhed i.
I sidste uge fik de 60 minutter i onsdags kl. 12:20-13:20 til at regne
“Landsroynd mars 2011”. Mange havde brug for hjælp, en del havde en
udfordring med tiden og har ikke nået at lave alle opgaver. Nogle mistede
noget tid på at vente på hjælp, og det gjorde også, at der ikke var helt
arbejdsro hele tiden.
Nogle af opgaverne bliver gennemgået mandag i timen og der er mulighed for
at spørge til opgaver. Jeg vil bede eleverne om at vise jer deres besvarelse
hjemme. Det er meningen, at de skal prøve at rette opgaver, de har regnet
forkert og prøve at regne de opgaver, de ikke nåede. Her må I meget gerne
hjælpe dem.
De får også en ny landsroynd, som de kan begynde på i skolen og skal aflevere
på torsdag d. 3.9. Her er det også godt, hvis I har mulighed for at hjælpe, hvis
det er nødvendigt.
Det er vigtigt at nogle får tempoet op, så de når flere opgaver. Det er også
vigtigt, at de ikke mister modet, men ser, at der er flere opgaver, de kan løse
og kommer til at blive mere sikre.
Landsroynd er mest en færdighedsprøve med lidt problemløsning og noget
matematikforståelse. Den er en god forberedelse til fimesrokning.
De nyeste landsroynd-opgaver er digitale, og det skal vi også prøve på skolen.
Jeg ser dette som en mulighed for at få trænet nogle færdigheder og få mere
matematikforståelse.
Har I nogle spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende jer til mig.

Med venlig hilsen Jens Martin.

