Tak for jeres tilmelding til Min skole – Min ven!
Denne pakke indeholder:
•
Plakater til alle klasser, der deltager
•
Wall sticker (én pr. matrikel)
Materiale til download:
På redbarnet.dk/minskoleminven finder du følgende:
•
Undervisningsvejledning og cases til indskolingen
•
Undervisningsvejledning og cases til mellemtrinnet
Kære forælder
•
Undervisningsvejledning
og cases til udskolingen
•
Plakat (i pdf-version)
•
Ekstra blade til wall sticker
•
Emojis (smileyer) til ”humørstafet” i indskolingen
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God fornøjelse
Vi håber, at dit barns klasse får en rigtig god trivselsdag!
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