Friskolen City Odense
Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C
Telefon: 6611 6680
E-mail: info@friskolencityodense.dk

Elevplan for NN
Navn:
Adresse:
Klasse:
Skole:

Friskolen City Odense

Periode:

Skoleåret 16/17

Personlig udviklingsbeskrivelse
Status:
NN er en glad, sød og stilfærdig pige. NN er god til at koncentrere sig og er positiv over for skolen. Hun er modig i
timerne, da hun ofte rækker hånden op, også selvom hun ikke er helt sikker.

Social udviklingsbeskrivelse
Status:
NN har det godt i klassen. Hun er vellidt af de andre børn og fjoller ofte rundt i pauserne med de andre piger.

Faglig udviklingsbeskrivelse
Status
Dansk:
NN









Kan lytte til en historie
Kan referere en fortællings handling
Kan modtage og forstå en fælles besked
Deltager aktivt i undervisningen på klassen
Er på vej til at læse og forstå ikke-lydrette ord
Er på vej til at bruge forskellige læsestrategier
Er på vej til at læse og forstå de 120 mest hyppige ord
Tør prøve kræfter med stavning af ikke-lydrette ord





Øver sig i at skrive sætninger
Øver læsning og staveord
Afleverer staveord

Engelsk: NN er aktiv og engageret i timerne.
Matematik:
NN virker glad for matematik og deltager aktivt i timerne. Hun er god til række hånden op ved klasseundervisning, og
dette har særligt støttet hendes forståelse for positionssystemet. NN er blevet god til addere to-cifrede tal ved at skrive
dem op under hinanden, nogle dage kræver hun stadig lidt støtte til det. I vores nyopstartede emne Statistisk og
kombinatorik klarer hun sig fint. NN er god til at kæmpe, til hun har forstået emnet, men har somme tider svært ved at
holde fokus ved par/gruppe-arbejde.
NN har brug for støtte, når vi arbejder på matematikfessor.

Mål:
Dansk:
At NN bliver mere flydende og sikker i sin læsning
Matematik:
NN skal fortsætte med at deltage ved klasseundervisning.
NN skal lære at bruge funktionerne på matematikfessor.
NN skal fortsat øve at skrive regnestykker op i hæftet.
Tiltag:
Dansk:
NN bør fortsat bemærkes og anerkendes for sit gode engagement og dygtighed i timerne.
NN bør læse min. 15 minutter hjemme hver dag sammen med en voksen. NN kan med fordel også læse alene engang
imellem, så hun trænes i at læse selv. Her er det en god idé at bruge "Min første læsning 1". Hun kan sommetider læse
et par sider baglæns. Så øver hun automatisk at stave sig frem, når hun møder et ukendt ord.
Matematik:
Større fokus på brug af matematikfessor.
Anerkende NN for hendes deltagelse i timerne.
Opfordre NN til at benytte sit hæfte og somme tider træne det hjemme.
(Tilføj relevante fag herunder)

Forældresamarbejde
Efterår 2016:
NN styrker sin læsning og løser opgaver i danskbogen

Tiltag:
NN deltager i Fagligt Værksted

