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Foreningen Afrikaskolens nyhedsbrev 35: Laura Matlou  
 
 
Indkaldelse til generalforsamling 20. april 2022 kl. 14:00 og nyhedsbrev 35 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 20 april 2022 kl. 14 hos Erik Nørby, Nivåvænge 11 
2990 Nivå. Tilmelding er nødvendig til Erik Nørby senest 18. april på telefon 2682 1270.  
 
Husk også venligst at indbetale 2022-kontingent på minimum 100 kroner - og meget gerne også et yderligere 
støttebidrag til Lauras skolegang. Uden jer ingen skolegang for Laura! 
 
Som I ved, har Sydafrika været lukket ned pga. Covid 19. Landet er nu under genåbning og de modigste 
turister er nu begyndt at besøge landet igen. Vi synes dog stadig, at det er lidt for tidligt at sætte sig ind i en 
tætpakket flyvemaskine i 14 timer hver vej, så vi har ikke besøgt Sydafrika siden marts 2020. Så 
nyhedsbrevet her er også baseret på skriftlig korrespondance fra primært Waterberg Academy.  
 
Laura Matlou på Waterberg Academy 
 
Laura er nu i sit sidste skoleår i gymnasiet 
og skal til afgangseksamen til december, 
hvor hun så er færdig.  
 
Hun arbejder hårdt og har fortsat succes 
med sin skolegang på Waterberg Academy.  
 
Vi har nu fået hendes karakterbog fra 1. 
termin og det fremgår, at hendes 
gennemsnitlige karakterer ligger i 
næstøverste kategori (70-79%). Kategorien 
kaldes ”Meticulous Achievement” 
eller ”omhyggelig præstation”.  
 
Selv om vi har lyst, vil vi ikke lægge hendes 
karakterbog på nettet. I stedet vil vi på 
dansk liste nogle af hendes karakterer og 
gengive nogle af læreres kommentarer.  
 
 
 
Engelsk 85%, afrikaans 66%, matematik 75%, historie 64%, Business 62% og Life Orientation 93%  
 
Rektors samlede kommentar til Laura: Laura, tak for din entusiasme og positive tilgang i denne termin. Bliv 
ved med at tro og stole på dig selv og dine evner i forløbet. Du har klaret det godt og har flotte karakterer.  
  
Engelsk: Laura ligger i spidsen af klassen i denne termin. Hun engagerer sig i konversationer og viser 
modenhed, indsigt og indhold i sine diskussioner, ligesom hun har udvist et meget godt kendskab til arbejdet 
i første termin. Lauras 4-genre-opgave blev udført med en strålende indsigt og viste voksen tankegang. Hun 
er omhyggelig og nyder tydeligvis faget, og jeg ser frem til at høre hendes fortolkninger af den roman, som 
de skal arbejde med i starten af næste termin.  
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Matematik: Laura er sådan en omhyggelig elev i 
matematik. Hun arbejder altid hårdt og gør sit 
bedste i alt hvad hun rører ved. Hun har en meget 
god forståelse af faget, selv om hun af og til mister 
troen på sine egne evner.  
 
De gode karakterer har hun opnået både via 
matematikprøver og via faglig vurdering - selv om 
hun synes, at hun burde kunne gøre det bedre. Jeg 
tilskynder hende til at fortsætte det gode arbejde og 
at tro på sig selv.  
 
Hun er bestemt på vej til en ”distinction” ved 
slutningen af året.  (”to graduate with distinction” 
bruger man i de engelsktalende skolesystemer. Det 
betyder at få sin afgangseksamen med særlig 
udmærkelse. Så det er en flot vurdering fra 
matematiklæreren. Vi må se). 
 
 
 

 
 
 Business studies: Laura er en aktiv elev i klassen 
og giver værdifulde input i timerne. Hun har også 
opnået tilfredsstillende resultater i prøverne. Hun 
skal dog anstrenge sig mere med at færdiggøre 
skriftlige opgaver. 
 
Life Orientation: Laura har forbløffet mig med sin 
arbejdsmoral i Life Orientation. Hun har opnået et 
fremragende resultat i den essay, hvor hun 
vedholdende brugte sin egen stemme og 
fortolkede kilderne rigtig godt.  
Hun er altid i spidsen af klassen når hun 
kvalificeret deltager i klassediskussioner og jeg 
opfordrer hende til at fortsætte dette i næste 
termin.  
 
Historie: Jeg er tilfreds med Lauras arbejde og 
diskussioner i klassen, selvom hun kunne have 
gjort det bedre i testen. Testresultatet afspejler 
derfor ikke hendes evner og viden. Jeg er sikker 
på, at hun besidder nok styrke og engagement til 
at få højere karakterer via sine evner og kampånd. 
 

Laura i matematiktime 

Laura pakker ud til Life Orientation time 
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Rektors bemærkning til terminen og Lauras placering karaktermæssigt 


