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Bilag
Link
VidensBy Sønderborg
Hermed et nyhedsbrev fra VidensBy Sønderborg. Nyhedsbrevet
indeholder bl.a. informationer om årshjulet, vores nye hjemmeside,
den fælles forberedelsesdag som Videnshusene inviterer til,
dialoggruppen for danskfaget og den åbne skole/SFO.

Nyhedsbrev
2016-02-29.pdf

Global House
International
emneuge

Global House planlæger en fælles international emneuge d.25.-29.
april, hvor emnet er Burkina Faso. Vi tager udgangspunkt i materialet
fra IBIS; Hele verden i skolen. Uge 17 er også Global Aktionsuge, hvor
verdens elever samler penge ind til skolegang. I kan læse mere via
linket til højre.

http://helever
deniskole.dk/f
oraarsindsamli
ng/

På vores hjemmeside kan I tilmelde jer både den fælles Internationale
Uge og Aktionsugen, jo hurtigere des bedre, så vi kan planlægge
Sønderborgs svar på Aktionsdagen i Kbh. Global House planlægger
ikke konkrete indsamlinger, men vi støtter meget gerne op om jeres
kreative initiativer, og udbreder dem i vores netværk. Torsdag d.
28/4 afholder vi Sønderborgs Aktionsdag, hvor vi viser frem, hvad vi
har lavet, hvor meget vi har indsamlet for hinanden og omverden. Så
tilmeld jer så vi kan planlægge, hvor stort Sønderborgs Aktionsdag skal
være. 
Tidlig tysk

Global House inviterer tyskundervisere til en workshop enten d.19.
eller d.26. maj (tilmelding direkte til Susanne Muth-Ries). På denne
workshop vil underviserne blive klædt på til, at kunne undervise i Tysk
fra 0.-4. klasse og hver skole vil få udleveret en materialekasse.
Programmet for dagen vil blive lagt på vores hjemmeside d.1. april.
Global House vil primo oktober invitere undervisere i tidlig tysk til
netværksmøde. På dette netværksmøde skal vi bl.a. sparre omkring
opstarten og det videre arbejde. Sådanne netværksmøder vil blive
afholdt 4 gange i løbet af skoleåret 2016/2017. Har man brug for

sumu@sonder
borg.dk /
27900129
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yderligere faglig vejledning står Global House til rådighed løbende.
Global House har også forslag til materialer, som skolerne kan indkøbe
til tidlig tysk. Har dette interesse, så ret gerne henvendelse til Susanne
Muth-Ries.
House of Science
Konkurrence

bipt

Prøver

bipt
Naturfagsmesse
bipt
Netværksmøde

bipt
Kursus

bipt
Kampagneuge

Naturfagsmaraton – i Humlehøjhallen, finaledag 1 den 7. marts kl.
09-14:30 Alle klasserne skulle have fået besked, men her er en liste
over program og de tilmeldte klasser. Det er vigtigt at sende afbud i
god tid, da lærerne indgår i programmet for afvikling af
konkurrencerne. En arbejdsplan ses i NFM-brevet.
Øvrig info se flg. link:
http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/forside.aspx
Finaledag 2 – den 30. marts – samme program, tilmeldte klasser:
Mandag den 14. marts kl. 14-16 åbner Ministeriet et webinar
Målgruppe: også for fysik og kemi, biologi og geografilærere som
måske ikke har fået en plads på kurset i Sønderborg den 2. marts.
Information om den fællesfaglige prøve i fysik/kemi, biologi og
geografi på hjemmesiden www.uvm.dk/fp
Tilmelding inden den 7. marts kl.12 – via link i brevet:
En gruppe lærere tager til naturfagsmessen Big Bang i Århus –
den 10.03 - glæd jer til at høre deres inspirerende erfaringer.
www.bigbang.dk
Den 14. marts kl. 14-16:30 på Nordalsskolen
Netværksmøde for de faglige naturfagsvejledere.
Den Grønne Læseplan, Årshjul 2016/17, faglige indhold i
netværksmøder, fælles planlægningsdag, videndeling, hjemmesiden,
næste års uddannelsesforløb.
Sidste af 4 kursusdage i Fredericia om den nye fællesfaglige
naturfagsprøve. Dette forløb er aftalt inden vi vidste, at vi kunne få et
éndagskursus til kommunen. Aftale om kørsel, kontakt Michael
Stender, mise@sonderborg.dk
Rent Vand, Grøn Generation Uge 14, vandkredsløbet og vand som
ressource.
Målgruppe: 0. – 4. klasse
Uge 14: 04. – 08. april
Tilmelding via www.houseofscience.dk
Program og besøgstilbud, se invitation og folder:

Tilmeldte hold til
Naturfagsmaraton 2016 pdf.pdf

NFM program
Sønderborg 07-03-2016.pdf

Invitation til webinar
om den fælles prøve i fysik_1.pdf

Program
sendes ud
direkte til
deltagerne.
Deltagerne har
fået et program

invitationtilrentvand2
016pdf.pdf

ggfolderforrentvand
2016pdf.pdf

bipt
House of Citizenship
Der er stadig mulighed for at deltage i inspirationsdagen om de nye
prøveformer den 17. marts kl. 15-16:30.

Elektronisk
tilmelding klik
her
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Den 18. april er der på Historiecenter Dybbøl Banke bl.a. mulighed for
at deltage i levendegørelsen og den efterfølgende højtidelige ceremoni.
Kontakt HoC medarbejder Jesper Mønsted for inspiration og aftale
med Historiecenteret.

jemn@sonderb
org.dk

House of Health
Faglige vejledere i House of Health
Hvis der stadig er nogle af de kommende faglige vejledere, som gerne
vil have besøg af mig, for at fortælle om jeres forventninger til huset og
ikke mindst, lade mig høre, hvad I arbejder med på skolerne, så er I
meget velkomne til at kontakte mig, for at lave en aftale.
Jeg kan kontaktes på mobil 21 59 80 77 eller pife@sonderborg.dk
Med venlig hilsen Pia Feldstedt, koordinator.
Idrætslærerne i 9. klasse
Vær opmærksom på at vejledningen og bekendtgørelsen for idræt er
blevet ændret.
De væsentligste ændringer i den nye vejledning til prøven er:
1. Grupperne må først trække indholdsområder fra pulje A og B
efter offentliggørelse af fagets udtrækning (tidligere måtte
man trække dem inden).
2. Pensum på 15-20 normalsider må kun bestå af tekster eller
multimodale tekster (tidligere måtte man fx også opgive
video).
3. Lærerne skal ikke længere udarbejde 2-4 spørgsmål forud for
den mundtlige prøve.
I bekendtgørelsen afsnit 14.13 I idræt prøves eleverne i
Er kreativitet og indsats fjernet.
Eleverne skal bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering ud fra
graden af målopfyldelse i faget, og det de demonstrerer under prøven.

Proevevejledning
idræt.pdf

House of Creativity
Teaterfestival
2017, april

Musik Festival
2017,
september

Sæt kryds i kalenderen søndag den 23. april 2017 til og søndag den 30.
april 2017. I denne uge er Sønderborg Kommune vært ved den årlige
teaterfestival.
Mere information senere.
Sæt kryds i kalenderen søndag den 24. september 2017 til tirsdag den
26. september 2017. Disse dage afholdes LMS Musikfestival i
Sønderborg Kommune, hvor alle skoleklasser får mulighed for at
opleve forskellige koncerter i byens centrum.
Mere information senere.

Aprilfestival 2017

Musikfestival 2017

Andre
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