Nr. - 2016/Uge
Nyhedsbrevets
indhold

Bilag
Link
VidensBy Sønderborg

Fælles
hjemmeside
for VidensByen

Tilmelding til
PD-modulet og
de faglige
camps

Vi har nu fornøjelsen af at præsentere jer for VidensByens fælles
hjemmeside. Se mere på www.vidensby.com, hvor der er link til alle
Videnshuse.
Hjemmesiden er under udvikling, så der vil løbende komme nye
informationer på hjemmesiden.
På forsiden kan I bl.a. finde oversigten over de faglige camps i det
kommende skoleår og de nyhedsbreve som er blevet sendt ud siden
januar 2016.
Tilmeldingen til PD-modulet for matematikvejlederne – del 2 - er nu
åben på insite.
Tilmeldingen for læsevejlederne og danskvejlederne til PD- modulerne
er åben på Insite.
Tilmeldingen til de faglige camps for de faglige vejleder er åben fra 15.
maj.
Global House

Fysiske
materialekasser

Tidlig Tysk

Tilbud
kommende
skoleår
INDSKOLING!

Global House har materialekasser liggende som er til fri afbenyttelse
for alle folkeskolerne i Sønderborg kommune. Vi har følgende: ”Nepal”,
”frilæsning og spil engelsk (indskolingen og mellemtrin)” og så
arbejder vi på en ”tysk” og ”skandinavisk og nordisk kultur” (den
sidste målrettet dansklærere på alle trin). Det er vores håb, at disser
kasser vil blive brugt flittigt.
Der er forsat mulighed for at tilmelde sig til workshop d.19. og 26. maj.
Workshoppen foregår på Jyllandsgade 36 og er fra kl.9-15.
Workshoppen er målrettet børnehaveklasseledere og undervisere til og
med 4. klasse. Hver skole får udleveret en ”tidlig tysk” kasse som
indeholder undervisningsmaterialer og inspiration til, hvordan
tyskundervisningen kan gribes an.
Beskrivelser af temadage og tilbud bliver tilgængelig via vores
hjemmeside fra d.20.maj, hvorfra elektronisk tilmelding også bliver
mulig.
Nu er årets materiale til U-landskalenderen klar til bestilling.
Materialet er som altid gratis, men bestiller man inden d.1.juli er man
med i konkurrencen om et gratis gæstelæreroplæg eller en gratis

Ansvarlig:
mafn@sonderborg.dk

Tilmelding til:
sumu@sonderborg.dk

www.globalhouse.dk

Bestil online via
dette link:
Klassesæt og
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koncert. Undervisningsmaterialet handler i år om Tanzania.
Forsendelsesomkostningerne på kr.249 skal skolerne selv dække.

lærervejledning

House of Science
Årshjul
2016/19
bipt
Den Grønne
Læseplan
bipt
Møde for
science- og
talentlærerne
den 18. maj
bipt
Spejderlejren
2017
22. maj
bipt
LabMat
workshop
24. maj

bipt
Fælles
planlægnings
-dag
Den 29.06

bipt

På hjemmesiden www.houseodscience.dk fra uge 19
Læseplanen med gode ind-i-skolen og ud-af-skolen læringsforløb på
hjemmesiden www.houseofscience.dk fra uge 19
Dybbølskolen den 18. maj kl. 14:30-16 – vi mødes til gensidig
inspiration, ønsker til og tilbud for - det kommende skoleår.
Er der forløb, du drømmer om at virkeliggøre? Kom og lad os drøfte
mulighederne.
Er du interesseret i at bidrage – gennem en forening, eller virksomhed?
Er du bare nysgerrig? Møde spejderne og aktørerne bag søndag den 22.
maj kl. 13-15 på Alsion
House of Science vil sandsynligvis bidrage på lejren med vores
energitrailer. Alt er ikke aftalt, så gode forslag indsamles stadig.
LabMat-projektet inviterer til workshop om overgange mellem
Folkeskole og ungdomsuddannelse på Munkensdam Gymnasium i
Kolding den 24. maj kl. ca 12-16. Straks dagsprogrammet
foreligger sendes det til de tilmeldte deltagere. Det er Munkensdam
Gymnasium og Fåborg-Midtfyns Gymnasium i Fåborg, der deler der
konkrete erfaringer. Der tilbydes fælleskørsel til og fra Sønderborg.
Skoleledelserne har aftalt med VidensBy Sønderborg, at der er
fælles planlægningsworkshop for alle lærere onsdag den 29.
juni kl. 09-15.
For natur-og teknologi-, sciencehold, geografi-, biologi, fysik/kemimatematik-lærere og vejlederne tilknyttet disse fag, mødes til et
planlægningsarrangement. Tips og råd til årsplanerne, et fagligt
indspark, den vigtige videndeling – og så aftaler for den konkrete
årsplan – det er målet med denne dag. Jeg finder et passende sted og
den faglige inspiration – I kommer med ønsker og årsplan-ideer – lad
os lade denne dag gøre jeres gode arbejde lettere – i fællesskab.

Møde den 18.5.16
sciencetelenthold pdf.pdf

Invitation - Mød
Spejdernes Lejr.pdf

House of Citizenship

Samfundsfag 9.
og 10. klasse

Kristendoms-

Check Point One
Forsvaret giver mulighed for at få gæstelærer og sættevogn ud på egen
skole. Dette mobile undervisningstilbud handler om sikkerhedspolitik i
Danmark og på verdensplan.
Mød nogle af de soldater der har været ude i verden, se udstyr og deltag
i debatten for og imod Danmarks deltagelse i internationale aktioner.
Tilbuddet er gratis.
Jesus på Slottet
Sønderborg Provsti indbyder alle 3. klasser til en festlig dag med Jesus

Se mere på
hjemmesiden
her

Se mere på
hjemmesiden
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kundskab 3.
klasse

på slottet. ”Jesus på Slottet” er et skole-kirke projekt for børn på 3.
klassetrin med forberedelser på skolen, ofte også et besøg i den lokale
kirke - og med fælles afslutning på Sønderborg Slot i september, hvor
børnene i et dramatiseret forløb møder en række personer fra Bibelen.
Tilmelding senest 9. juni
Afgangsprøven
Hvis der er spørgsmål i forbindelse med afgangsprøven så er I meget
velkomne til at kontakte os.

her
Se invitation
her

Malene Samsø Nielsen
mnnl@sonderborg.dk
tlf. 21 63 19 62
Jesper Mønsted
jemn@sonderborg.dk
tlf. 20 37 24 60
Forberedelsesdag
Fælles forberedelsesdag den 29. juni kl. 9:00-15:00 på Humlehøj
skolen.

Tilmelding her

House of Health

ABC – Alle
Børn Cykler

Så er hjemmesiden klar. Her kan I finde læringsforløb,
undervisningsmaterialer, kurser og tilbud om samarbejde med
eksterne aktører, indenfor fag og emnerne; Idræt, Madkundskab,
bevægelse, trivsel, Sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab og Færdsel og sikkerhed.
Se mere på www.houseofhealth.dk,
Kører i perioden 5. til 18. september 2016 og henvender sig til alle
klassetrin. Skolen modtager et borgmesterbrev og skal selv tilmelde sig
kampagnen, senest den 19. august. Der kommer mere info senere.
House of Creativity

Kulturvitaminer fra
House of
Creativity

House of Creativity har taget initiativ til et samarbejde med
Sønderborg Kommunes kulturinstitutioner og private kulturaktører
til udviklingen af en kulturtjeneste. Formålet er at give børn og
unge adgang til en lang række kunstarter og kreative processer.
Tilbuddene er en blanding af oplevelser, forestillinger og workshops
som inddrager børn og unge i en medskabende proces,
hvor de får mulighed for at være aktive og prøve kræfter med
forskellige
udtryksformer.
Vi har samlet 15 tilbud i en fysisk folder som giver et overblik over de
kulturelle tilbud vi udbyder i skoleåret 2016/17
Jeg kommer forbi i næste uge og afleverer 3 kataloger på hver skole.
Tanken er i første omgang at levere kataloget fysisk på kontoret hos
sekretæren. Vi håber I vil være behjælpelig med at videreformidle
kataloget, så lærerne får adgang til det. Det er også muligt at udskrive
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kataloget.
Klik her
I kan også finde alle vores tilbud på hjemmesiden
www.houseofcreativity.dk

Andre
Udeskolekursus

Hermed et tilbud fra Naturskolen.
Udeskolekursus
læring i virkeligheden, Naturskolerne
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