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Danskvejledere
/læsevejledere

Hermed følger information om de beslutninger, der er truffet
vedr. uddannelse af danskvejledere og læsevejledere.

Faglige camps
for de faglige
vejledere

Hermed en oversigt over placeringen af de faglige camps.
Det er rullende dage, så de enkelte fagområder ikke skal af sted
på de samme dage på hver camp-forløb.

Kompetenceudvikling

Skematisk oversigt over både vejleder- og
undervisningsfags(linjefags)-uddannelserne i skoleårene
2016/17 – 2019/20.

2016-01-29
Danskvejledere og læsevejledere.pdf

2016-2020
Kompetenceudvikling.pdf

Global House
Tidlig Tysk

Global House har været i Tønder, for at blive klogere på de erfaringer
Tønder kommunes skoler har med tidlig tysk.

Ændringer i
prøveform i tysk

Der er følgende 3 ændringer i prøveformen for tysk:
1. Dato for hvornår eleverne får at vide, om de skal op i tysk er
rykket til sidst i april (før var det starten af april)
2. Tekster til opgivelse skal være æstetiske og multimodale
3. Der skal opgives mellem 20-30 sider i alt
For yderligere spørgsmål kontakt gerne Susanne Muth-Ries.

Ny prøveform i
engelsk

Torsdag d.10.marts kl.15-17 inviterer Global House til cafémøde på
Jyllandsgade 36. Her vil vi fortælle om de nye prøveformer i engelsk og
svare på spørgsmål desangående. Tilmelding er nødvendig.
Onsdag d.29. juni kl.9-15 inviterer Global House til
fællesforberedelsesdag. Sidste tilmeldingsfrist er 20.juni. Vi tilbyder
en forberedelsesdag for engelsklærere på alle trin og for tysklærere i
udskolingen. Målet for dagen er at få udarbejdet årsplaner, blive
opdateret på didaktikken og sprogforskning samt at hente inspiration.

Fælles
forberedelsesdag

Tidlig tysk i Tønder et
år senere....pdf

Elektronisk
tilmelding klik
her
Elektronisk
tilmelding klik
her
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Netværksmøde
for lærere på de
internationale
linjer

Nyt på
hjemmesiden

D. 2. juni kl.15-17 inviterer Global House til workshop/
netværksmøde for alle undervisere på de internationale/ sprog & kultur
linjer i Sønderborg kommune. Der vil være inspirationsoplæg,
mulighed for sparring samt evaluering af læseplanen for de
internationale linjer (klik her). Tilmelding er nødvendig og skal gøres
via vores hjemmeside.
På vores hjemmeside www.globalhouse.dk har vi fået et nyt ikon, som
er døbt ”Sønderborg Rundt”. Her vil vi løbende lægge de gode historier
og informationer ud, som vi hører om. Har I en god historie (stor eller
lille), så send gerne en mail til mafn@sonderbor.dk og så vil Marie
publicere den. Tanken er at hjælpe med at sprede de gode historier på
tværs af institutioner og skoler 
I kan også holde jer ajour med tiltag og arrangementer på vores
hjemmeside under ”Nyheder”

Elektronisk
tilmelding klik
her

House of Science
Kursus, den
fællesfaglige
naturfagsprøve

bipt

bipt

bipt

bipt

Der er stadig ledige pladser på UVM-kurset den 2. marts kl. 10-16
Ønsker om tilmelding til bipt@sonderborg.dk dvs. der kan deltage flere
end de max 4 pr. skole der først var meldt ud.
Målgruppe: Udskolingslærere, skemalæggere, prøveansvarlige
Varighed og sted: Heldags – på VUC i Sønderborg
Fag: Biologi- , geografi- og fysik/kemilærere
Naturfagsmaraton i Humlehøjhallen den 7. marts kl. 9-14:15
I år er tilmeldingen gået direkte til arrangørerne og det vil sige, at de
tilmeldte lærere skal gå på dette link og kontrollere, at man er
registreret rigtigt mht. dato og om man tager en hel- eller halvmaraton.
http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/forside.aspx
Målgruppe: 5. og 6. klasses elever
Varighed og sted: 9-14:15 i Humlehøjhallen i Sønderborg
Fag: Natur/teknologi – sciencetalenthold
Big Bang-naturfagsmesse i Århus den 10. – 11. marts
House of Science tilbyder transporten til den 10.03 til de tilmeldte.
Det forlyder, der stadig er enkelte ledige messebilletter. Program og
tilmelding på: http://bigbangkonferencen.dk/
Målgruppe: Lærere fra alle faser
Varighed og sted: Heldags – i Århus
Fag: Matematik, natur/teknologi, biologi- , geografi- og fysik/kemi,
science- og innovation
Lab-Mat vil du deltage i udvikling af anvendelsesorienteret
matematiklæring, hvor matematik indgår i andre fag? Et SDUprojektsamarbejde med folkeskoler og gymnasier i hele regionen.
Målgruppe: Matematiklærere i 7. – 9. klasse
Varighed og sted: Skoleåret 16/17 og 17/18 - på egen skole, se infoark
Fag: Matematik, fysik/kemi, geografi, biologi, samfundsfag
Interesserede henvender sig til bipt@sonderborg.dk

LabMat_didaktisk_gru
ndlag pdf.pdf
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bipt
Matematikkurser

etan

Semifinalen for Unge Forskere i Universe torsdag d. 31.03
I år er parken åben og semifinalen er åbnet for tilskuere.
Skoleklasser tilbydes i dagens anledning en særpris på 20 kr. per
person under forudsætning af, at der bookes senest den 16. marts
her: www.universe.dk/skoler/unge-forskere-2/
Målgruppe: Klasser fra alle faser
Varighed og sted: Fra kl. 10 i Universe, Havnbjerg
Forvaltningen tilbyder gratis matematikkurser til pædagoger og lærere.
Der er i Plan2learn oprettet korte kurser til lærere og pædagoger i
matematik. Se den samlede oversigt i bilaget – bemærk at der er kort
tilmeldingsfrist på de første. Kurserne foregår alle i Havnbjerg, og der
betales et mindre beløb til forplejning.
Der var en fejl i datoerne fra sidste udsending.

Semifinalen for Unge
Forskere i Universe 2016 pdf.pdf

matematikkurser.pdf

House of Citizenship

Fagligt
vejledermodul
uge 8-14

I House of Citizenship er de første uger gået med at finde på plads –
både på kontoret og i systemet.
Jeg skal sammen med de faglige vejledere på uddannelse fra uge 8-14.
Jeg ser meget frem til at møde jer alle sammen og høre om jeres
forventninger og hvilke behov der er på skolerne.
2017 er jubilæumsåret for reformationen, og i den anledning er HoC i
gang med at udarbejde et forløb om reformationen for 8. klasserne.
Forløbet bliver et samarbejde med sognepræst Mai-Britt Josephsen
Knudsen som står for skole-kirkesamarbejdet i Sønderborg Provsti.
Forløbet tænkes som et tværfagligt forløb mellem dansk, samfundsfag,
historie og kristendomskundsskab.
I år er første år hvor den nye prøveform i samfundsfag, historie og
kristendomskundsskab er obligatorisk. Allerede nu peger
undervisningen frem mod den afsluttende prøve, hvor eleverne selv
skal vælge underemne, udarbejde problemstillinger og et produkt der
indgår i eksaminationen.
Den 17 marts kl. 15:00-16:30 inviterer HoC til en inspirationsdag, hvor
vi vil holde et oplæg om den nye prøveform, samt give eksempler på
emner, produkter og lærerstillede spørgsmål i forbindelse med prøven.
Arrangementet finder sted på Jyllandsgade 36 – nærmere information
efter den 1. marts.
Tilmelding senest den 1. marts.

http://www.e
mu.dk/modul/
den-nyepr%C3%B8vef
orm-isamfundsfagog-historie

Elektronisk
tilmelding klik
her

De skoler der har meldt sig til forsøget med en fællesprøve i historie,
samfundsfag og evt. kristendomskundskab, har i skrivende stund ikke
fået besked fra ministeriet om de er udtrukket til forsøget. Ministeriet
bestræber sig på at informere om trækningen inden uge 7.

3/5

Målgruppe:
Udskolingens
elever

DM i Fagene – Fagenes festival er et projekt der løber af stablen i
skolenåret 2016/2017.
”Fagenes Festival, handler om at motivere til engagement, innovation
og faglig nysgerrighed. Det er vigtigt, at eleverne udfordres, og alle
elever skal have chancen for at vise deres talenter, også i fællesskaber.
Gennem Fagenes Festival møder de andre elever, som også brænder for
at blive særligt dygtige inden for fag og fagområder. Det er motiverende
og øger lysten til at lære endnu mere og blive endnu dygtigere”, siger
skolechef Torben Bugge, Randers Kommune.

http://denoffe
ntlige.dk/fagen
es-festivalelever-kandyste-ifolkeskolensfag

HoC skriver i nyhedsbrevet når det er muligt at tilmelde sig Fagenes
festival.

I begyndelsen af februar tager HoC til Historiecenter Dybbøl-Banke,
Sønderborg Slot og Cathrinesminde Teglværk for at undersøge,
hvordan vi bedst muligt skaber forbindelsen mellem deres udstillinger
og tiltag, og undervisningen i skole. Historiecenter Dybbøl-Banke har
bl.a.et forløb som hedder ”På flugt” – det har vist aldrig været mere
relevant end i disse dage. Forløbet varer 1 time og er egnet til elever fra
5. klasse og op.

http://www.m
useumsonderjylland.
dk/siderne/un
dervisning/19DybbolMolle.html

House of Health

Legepatruljekursus

Lejrskole for 6.-7. Klasse
MADlejr er en ny form for lejrskole, hvor 6.-7. Klasser deltager i et
alternativt og udfordrende læringsforløb, hvor de kan finde glæden ved
madlavning og samtidig få en holdning til, hvad de spiser. I løbet af de
5 dage lejrskolen varer, vil eleverne deltage aktivt i tilberedningen af
alle deres måltider, samtidig med at de bliver klogere på råvarer,
sundhed og bæredygtighed.
MADlejr har plads til 56 elever i alt fordelt på 2 klasser á 28 elever.
Det er muligt at komme på MADlejr i alle 5 dages skoleuger.
MADlejr har til huse på øen Helnæs ved Sydfyn.
TILMELDING TIL SKOLEÅRET 2016/17 FRA D. 1. MARTS 2016 OG
UDLØBER D. 1. MAJ 2016
Derefter igangsætter Arla Fonden en udvælgelsesprocces. Klasserne vil
senest den 18. maj 2016 få besked om, at de kommer på MADlejr, eller
at de, pga. pladsmangel, får afslag.
Det er muligt at melde til et legepatruljekursus igennem Dansk
Skoleidræt.
Legepatruljeprojektet er et tilbud til alle landets skoler. Kurserne er for
elever fra 5.-7. klasse. Den enkelte skole udvælger efter egne kriterier
som udgangspunkt 6 - 8 elever, gerne af begge køn og på tværs af
klasser og/eller klassetrin, som kan deltage på kurset.
Det anbefales, at man som skole uddanner min. 6-8 elever og har
tilknyttet en til to tovholdere for Legepatruljen. Denne lærer hjælper og

Se mere på:
http://madlejr.
dk/ommadlejr/

legepatruljen
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(pife)
Sikkerhed i
Idrætsfaget

Lige nu

bakker eleverne op på kort og lang sigt og deltager på kurset sammen
med eleverne.
Hvor og hvornår:
Legepatruljekurserne bliver placeret regionalt og gennemføres løbende,
efterhånden som skoler tilmelder sig. Der skal som udgangspunkt
være minimum fem tilmeldte skoler i samme område, før der oprettes
et kursus. Se kurser HER
Pris:
Prisen for et Legepatruljekursus er 350 kr. + moms pr. kursusdeltager.
Varighed:
Et Legepatruljekursus varer 4,5 time
Meld tilbage til Pia Feldstedt på pife@sonderborg.dk, hvis vi skal
forsøge at få et kursus til Sønderborg.
Mangler du overblik over de sikkerhedsmæssige aspekter i
idrætsundervisningen? Hvordan forholder du dig til bekendtgørelsen?
Er der særlige regler ved specifikke idrætter?
Der kan dukke mange spørgsmål op, når det handler
om idræt, sikkerhed og ansvar. Derfor er denne bog skrevet
som en guide og opslagsbog, der kan hjælpe idrætslærere
og skoleledere med ansvar for idrætsfaget.
Desuden har jeg vedlagt bekendtgørelse og vejledninger vedr.
undervisning i idræt i folkeskolen.

Idraetslaereren-arbe
jdsmiljoe-og-sikkerhed.pdf

Folkeskoleloven,
bekendtgørelser og vejlledninger.pdf

Jeg er i gang med at få afdækket, hvad de enkelte skoler arbejder med
indenfor idræt, bevægelse, sundhed og madkundskab. Derfor har jeg
skrevet til de faglige vejledere på skolerne og spurgt til, om jeg må
komme ud og høre, hvad der arbejdes med på de enkelte skoler, og
hvordan de tænker at House of Health kan støtte op om disse områder.
Der er allerede nogle skoler jeg har været på besøg på og flere er
planlagt.
House of Creativity

Koordinator i
House of
Creativity

Oliver Jon Christensen starter først d. 1. marts i jobbet og ikke som
tidligere udmeldt d. 1. februar.

Andre
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