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DM i fagene

Vi er i fuld gang med at planlægge læringsugen:
Medborgerskab – lokalt, nationalt og globalt – og de 17
verdensmål.
Som tidligere lovet så er programmet, undervisningsmaterialerne og
undervisningsvejledningerne til indskolingen, mellemtrinnet og
udskolingen klar 1. november, så der er god tid til at forberede ugen
lokalt.
DM i fagene er en ny konkurrence, hvor elever i grundskolen dyster i
dansk, matematik og idræt. Eleverne kan deltage individuelt eller i
hold. Konkurrencen er casebaseret og anvendelsesorienteret. Sigtet er,
at eleverne skal kunne koble skolens fag med omverdenen, videre
uddannelse og det fremtidige arbejdsmarked. Konkurrencens fokus er
ikke udelukkende på de fagligt stærkeste, men også den faglige
udvikling hos den enkelte.
Konkurrencen er landsdækkende og består af tre runder:
 Skolekvalifikationer (uge 43-46)
 Regionale mesterskaber (januar 2016)
 Landsmesterskabet (4. februar 2016)

DM i fagene.pdf

DM i fagene.pdf

I kan læse mere om initiativet og organisationerne bag på
www.dmifagene.dk
Sønderborg Kommune er frontløberkommune for DM i fagene.
Hvis I ønsker yderligere oplysninger kan I kontakte Malene Samsø
Nielsen, koordinator for House of Citizenship på Mobil: + 45 21631962
mnnl@sonderborg.dk
Ændring

Vi er blevet opmærksomme på, at der er sammenfald mellem
læsevejledere og faglige vejledere på nogle skoler, og vi har derfor
været nødt til at ændre netværksmøderne for læsevejlederne.
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over netværksmøder i skoleåret 2

Global House
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Netværk for
tysklærere i
indskolingen
Læseplan for
linjer med
internationalt
fokus
Højtlæsning

Engelsk
Europæisk
Sprogdag

Global House inviterer undervisere i tidlig tysk til 4 netværksmøder i
skoleåret 2016/2017. I netværket er der plads til 2 repræsentanter fra
hver skole. Tilmelding er nødvendig.
Global House har udarbejdet en læseplan til linjer med et
internationalt fokus. Den er blevet udfærdiget på baggrund af udtrykt
ønske om, at synliggøre progression og formål med linjefaget, fra
lærerne. Global House vil i indeværende skoleår, tage udgangspunkt i
denne læseplan, i forhold til tilbud og vejledning målrettet disse linjer.
Sønderborg Bibliotek inviterer til højtlæsning d.14.11. kl.9.30 af
grønlandske sagn. Det er i anledning af nordisk biblioteksuge. Billetter
er påkrævet, til gengæld er de gratis.
Der fortsat åbent for tilmeldinger til forløb. ”Dictionary”, ”Explorers”,
”Imperialism” og ”Colonaization”.
Global House vil udlevere 1 sæt materialer til alle skoler, som kan
anvendes i indskolingen, til at markere Europæisk Sprogdag. Global
House har også lavet en Padlet, som alle klasser kan lægge billeder/
video/ skriv op i fra d.26.9. og 2 uger frem. Link til padlet og
inspiration til flere materialer og øvelser, er at finde på vores
hjemmeside.

Direkte link til
datoer og
tilmelding
Læseplan for
linjer med
internationalt
fokus
Bestil billetter
til min klasse
Se mere her!
Europæisk
Sprogdag

House of Science
Naturfagsnetværksmøde

Møde i naturfagsnetværket den 8. september på Fryndesholm
Skole.
Fokus på fagudvalgsarbejdet. Se programmet her

Naturfilmfestival

Green Screen Naturfilmfestival igen i år på Alsion den 23.09.16
Skoleforestillinger kl. 9 og 11
For alle kl. 18:30 se programmet her:

Naturvidenskabsfestival

Alssundgymnasiet inviterer igen 5. og 6. klasser til en spændende
sciencedag på AGS i uge 39 – se programmet her:

Sciencetilbud
fra ASTRAnetværket

Naturvidenskabsportalen ASTRA har et væld af tilbud til
Naturvidenskabsfestivalugen uge 39 –se nyhedsbrevet:
C:\Users\dkbipt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet Files\Content.Outlook\PKXGSKFD\email.mht
og
Hjælp til masseeksperimentet og konsulentstilling:
C:\Users\dkbipt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet Files\Content.Outlook\PKXGSKFD\email.mht
Bæredygtighed og fokus på nedbrydningstid på forskelligt
affald –
Invitation til Ren
GG
Uge
2016
Indholdsbeskrivelse REN Uge
uge
40 BP.pdf
2016.pdf
Få besøg og materiale til klassen – se mere her:

Grøn
Generation
Uge 40

Naturfagsnetværks
møde 8 sept 2016.pdf

Green Screen 23
sept 2016.pdf

AGS Invitation
naturvidenskabsfestival 2016.pdf

House of Citizenship
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Auschwitzdag
SYD
Åben skole –
Gratis
gæstelærer til
8.-10. klasse.

Skoler i Sønderborg har mulighed for at få en gæstelærer fra DIIS ud på
skolen. Tilbuddet om temadage og foredrag er gratis, og kan arrangeres
i januar-februar 2017. Tilmeldingen sker efter ”først-til-mølleprincippet”. Når du tilmelder din skole/klasse, vil det være godt, om
du på forhånd har overvejet, hvilken dato og hvilket tidsrum på dagen
du gerne vil have besøg af gæstelæreren/gæstelærerne.

Booking ved
henvendelse til
Terese Høll
Sand, tlf. 22 98
90 92, e-mail:
auschwitzdag
@sdu.dk.

Læs mere om de mange muligheder fra DIIS her
Åben for
tilmelding 3.
september
Kursusdag for
lærere i
overbygningen

Åben skole

Onsdag den 26. oktober har HoC inviteret en ekspert fra DIIS (Dansk
institut for internationale studier) til at fortælle om og give inspiration
til undervisningen i folkedrab, holocaust og intolerance.
Eftermiddagen vil være en blanding af oplæg, dialog og praksisnære
eksempler på undervisning og undervisningsmateriale, og lægger bl.a.
op årets Auschwitzdag.
Det er stadig muligt at tilmelde sig arrangementet Din tro min tro der
henvender sig til kristendomskundskab i 9. klasse.

Tilmelding
nederst på
siden her

Læs mere og
tilmeld jer her

Din tro min tro
House of Health
Idræt 8. klasse
Kvalifikation til Håndbold DM for 8. klasserne afholdes i
Augustenborghallerne onsdag den 9.november 2016.
Selve DM afholdes i år af Dybbølskolen i Skansen fra den 24.-26.
januar 2017. Skal Sønderborg-skolerne ikke repræsenteres der?
Se mere og tilmeld jer her
House of Creativity

Andre
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