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Bilag
Link
VidensBy Sønderborg
Hermed en oversigt over netværksmøder i det kommende skoleår.
I oversigten mangler netværksmøder for lærere og pædagoger i
modtagelsesklasser. De kommer senere.

Sæt X i
kalenderen i
uge 14

Oversigt over
netværksmøder i skoleåret 2016-17.p

Læringsuge om medborgerskab
Vi har besluttet, at vi gerne vil lave en fælles læringsuge i Videnshusene
i skoleåret 2015-16.
Temaet for læringsugen er: Medborgerskab - lokalt, nationalt
og globalt.
Vi vil udvikle undervisningsforløb, der arbejder med de 17 verdensmål
igennem innovation og entreprenørskab som kan bruges af alle klasser
i perioden fra januar til april.
Folkeskolereformens tværgående tema om innovation og
entreprenørskab sætter fokus på bæredygtighed og er derfor relevant i
relation til arbejdet med verdensmålene.
I uge 14 laver vi forskellige læringsaktiviteter på tværs af skolerne, hvor
der er fokus på den åbne skole. I kan vælge at deltage i uge 14 eller
benytte undervisningsmaterialet på andre tidspunkter.
I det kommende nyhedsbrev vil der være en råskitse for
undervisningsforløbene, så I kan danne jer et billede af, hvad de
forskellige forløb indeholder. Selve undervisningsforløbene ligger klar
til benyttelse fra 1. november på VidensByens hjemmeside.
Målet med undervisningsforløbet er, at alle elever i Sønderborg
Kommune:



har kendskab til de 17 verdensmål
har forståelse for medborgerskabstanken

De nye verdensmål er vigtige for alle i verden, herunder de danske
skoleelever. Verdensmålene får betydning for den måde, verden
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udvikler sig på – den verden, der er fremtiden for vores elever i
Sønderborg Kommune.
Global House
Uge 17

Besøg fra
Ungdomsbyen

I uge 17 er der international emneuge for hele mellemtrinnet. I år tager
vi udgangspunkt i de undervisningsmaterialer der er udviklet af IBIS,
bl.a. Læseraketten. Global House vil i løbet af ugen tilbyde
gæstelæreroplæg og torsdag d.28. april kl.10-13 skal vi mødes foran
Sønderborg Rådhus og fejre den globale aktionsdag. Tilmelding til
emneugen og aktionsdagen er nødvendig og kan gøres via vores
hjemmeside.
Global House har fået tilbudt 3 gratis forløb fra Ungdomsbyen d.19.
maj. Det er målrettet 7.-9. klasse og hedder "Hvornår er nok nok".
"Godt sagt!" og "Demokra-hva-for-noget?" Det er gratis for klassen at
deltage. Ring eller skriv for at tilmelde.
House of Science

Bæredygtigheds
kampagne
uge 14
Kursus
20.04.16
Foredrag uge 17
Lærere og de
ældste klasser

Grøn Generation, Uge 14 den 4.- 8. april ”Rent vand” for indskoling og
mellemtrin, se tilbud og læringsforløb på www.houseofscience.dk
Naturfagsnetværksmøde konverteret til programmeringskursus den
20. april kl. 14-16:30 på Nydamskolen. Program sendes til deltagerne
og lægges på www.houseofscience.dk
Forskningens Døgn – nu over en hel uge. Også i år tilbydes en vifte af
faglige foredrag og andre aktiviteter i uge 17 – den 25.-29.04 – et
samlet program for ugens 24 aktiviteter udsendes i en trykt folder til
skolerne – og lægges på hjemmesiden i løbet af uge 14
House of Citizenship

Alle lærere i
historie,
samfundsfag og
kristendomskun
dskab.

Onsdag den 29. juni fra 9-15 afholder vi fælles forberedelsesdag.
Målet for dagen er at få og give inspiration til at arbejde
problemorienteret med forskellige udtryksformer, kulturteknikker og
produkter frem mod den nye prøveform i historie, samfundsfag og
kristendomskundskab.

Tilmelding klik
her

House of Health
Til alle idrætslærere
House of Health vil gerne invitere alle skolens idrætslærere til en fælles
forberedelsesdag onsdag den 29. juni fra 9-15 på Broager
Skole.
Indholdet på dagen vil være ”den råde tråd i idrætsfaget”.
Se mere i vedhæftede invitation.
I øjeblikket
Arbejder jeg sammen med Sundhedscenteret om at lave nogle
”færdige” forløb til det obligatoriske emne ”Sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab. Forløbene er bygget op ud fra
eksisterende materialer, hvor kompetence-, videns- og færdighedsmål,

Den røde tråd i
idrætsfaget.pdf
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samt den åbne skole og bevægelse er tænkt ind. Alle forløbene er
knyttet til et fag og en årgang, så der samtidig sikres en opfyldelse af
faglige mål.
House of Creativity
Sæt stort X i
kalenderen

Workshop for 7. – 10. klasser:
Danmarks Radio og DR Nyheder pepper samfundsfag,
geografi og historie op med lokal workshop
22. september inviterer Danmarks Radio, Sønderborg EVENT,
Koncertsalen Alsion og Vidensby Sønderborg 7. – 10. klasserne til en
helt anderledes måde at arbejde med samfundsfag, geografi og historie
på. Arrangementet består af to sammenhængende moduler, en koncert
og en nyhedsworkshop. DR Musikariet sætter sammen med Baltic Sea
Youth Philharmonic musik til forskellige undervisningstemaer
vedrørende folk, samfundsformer, økonomier og stater omkring
Østersøen. Det sker i form af en entimes-koncert i Koncertsalen Alsion.
Med nyhedsvært Erkan Özden, tv-reportere og kamerafolk i front
rykker DR Nyheder sin nyhedsworkshop ”I sandhedens tjeneste” ind i
Skansehallerne. Her vil nyhedsholdet føre eleverne helt ind i
kontrolrummet på en nyhedsproduktion – for kan man virkelig stole,
på alt hvad man ser og hører? Hvad skal man egentligt være
opmærksom på, når man er både afsender og modtager af nyhedsstof?
Begge moduler vil blive ledsaget af muligheden for udførligt
undervisningsmateriale på DR Skole, sådan så lærere og elever kan
arbejde med stoffet forud for 22. september.
Det er gratis at deltage i arrangementet.
Udførlig information om tidspunkt for arrangementet følger i løbet af
april måned inklusiv tidspunkt for tilmelding.

Sang,
bevægelse,
læring (SBL)

Om
nyhedsworksh
oppen:
https://www.fa
cebook.com/vi
deo.php?v=103
972106941175
0&fallback=1
Om
Musikariet:
http://www.dr.
dk/Koncerthus
et/drmusikariet/051
14235_2.htm

Sang, bevægelse, læring (SBL) – efteruddannelsesforløb for
folkeskolelærere og pædagoger:
I samarbejde med House of Creativity, tilbyder Sangcentret
efteruddannelse i sang, bevægelse og læring.
Projektet er landsdækkende og henvender sig til folkeskolens lærere og
pædagoger, der har sang som element i deres undervisning.
Uddannelsesforløbet består af holdundervisning i sang-/kormetodik,
sangundervisning (egne færdigheder) samt konsulentbesøg i egen
undervisning.
Holdundervisningen foregår i Aabenraa, mens den individuelle
undervisning så vidt det er muligt lægges på din skole ifm
konsulentbesøgene i din undervisning.
Kurset kan tages som hel- eller halvårsforløb. Se hele
kursusbeskrivelsen HER og tilmeld dig HER, frist den 1. maj. For
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yderligere information, kontakt info@sangcentret.dk
Andre
Kursus tilbud
fra
naturskolerne

For pædagoger og lærere
Kurser fra
Naturskolerne 2016-2017
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