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Bilag
Link
VidensBy Sønderborg

Nyt fra
VidensBy
Sønderborg

Nyhedsbrevet fra VidensBy Sønderborg indeholder en præsentation af
de nye koordinatorer, lidt om etableringen af de nye videnshuse, nyt
om de faglige camps for de faglige vejledere, spørgsmål og svar fra
besøgene på skolerne, information om danskvejledere samt en oversigt
over placering af de faglige camps og matematik- og danskvejleder
modulerne i skoleåret 2016/17.

kompetenceudvikling
Sønderborg Kommune samlet oversigt til DG.pdf

Spørgsmål fra
skolerne.pdf

2016-01-06
Præsentation af koordinatorerne.pdf

Nyt fra VidensBy
Sønderborg-2.udg..pdf

IdégenereringsMøde

Undervisnings
vejledere

Vi vil gerne takke for den store opbakning til Idégenereringsmødet om
de nye Videnshuse.
De nye koordinatorer vil med udgangspunkt i idéerne fra mødet
udarbejde en projektbeskrivelse for Videnshusene, som fremlægges og
drøftes med de nye faglige vejledere i Videnshusene. I kan læse
notaterne fra mødet under de enkelte Videnshuse.
Der er i fællesskab med skoleledelserne udarbejdet en
funktionsbeskrivelse for de kommende undervisningsvejledere på
skolerne.

2015-11-30
Funktionsbeskrivelse Undervisningsvejledere.docx

Global House
Tidlig tysk i
Sønderborg
Kommune
International
emneuge om
Burkina Faso i
uge 17
Workshop i
nabosprog for
dansklærere

Fra skoleåret 2016/17 skal folkeskolerne i Sønderborg Kommune
tilbyde tysk allerede fra børnehaveklassen. Dette blev vedtaget af
byrådet i september 2015. Global House vil støtte skolerne i, at løfte
denne opgave.
I indeværende skoleår arrangerer Global House international emneuge
for mellemtrinnet. Emneugen kommer til at ligge i hele uge 17 og er et
tilbud for alle folkeskolerne i Sønderborg kommune. Emneugen bliver
tværfaglig.
Global House vil gerne tilbyde lærerne en workshop med fokus på,
hvordan der kan arbejdes med de nordiske sprog i undervisningen.

Tidlig tysk.pdf

Emneuge 2016

www.globalhouse.dk

Nabosprogsworksho
p.pdf
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House of Science
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi – den længe
ventede bekendtgørelse og prøvevejledning er udkommet.

bipt

UVM afholder kursus i Sønderborg i den ny, fællesfaglige
naturfagsprøve for både prøveansvarlige og naturfagslærere onsdag
den 2. marts kl. 10-16 – program og tilmelding følger.

folkeskolens_proever
2016.pdf

Prøvevejledning
fælles prøve i naturfagene 20151218.pdf

NTS´s side om
naturfagsprøven.

mise

mise

Matematikkurser
etan

bipt

NaBiS den 3. februar kl. 13 – 16.30 i år på Sønderskovskolen
På den årlige naturfagsmesse præsenterer skolerne og de uformelle
læringsmiljøer i Sønderborg deres forskellige læringstilbud. Deltagerne
kan få inspiration til næste års planlægning af deres naturfaglige
undervisning.
Der er inviteret 30 lokale og nationale aktører.
Naturvejledernetværksmøde
Møde nr. 3 af 4 den 29. januar er flyttet til den 14.3. Mødet afvikles
som planlagt på Nordals Skole kl. 14.00 – 16.30.
Projektmesterskabet 2016 for 7. og 8. klasse.
En dyst om projektopgave mod jævnaldrende fra andre skoler. Afvikles
på Alsion den 25. april kl. 10 – 14. Dagen indeholder desuden
rundvisning med studerende i studiemiljøet på Syd Dansk Universitet.
Tilmelding senest den 30.1. via link i præsentationen. Det øvrige forløb
se præsentationen.
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.
House of Sciences hjemmeside er blevet nydesignet – så lærerne
kan filtrere de forskellige tilbud og muligheder, og kun møde det, der
netop er i deres fags og klassers interesse. I den første tid kan der
forekomme ting, som måske skal rettes, så giv endelig besked, hvis der
er noget, som ikke virker optimalt, eller noget I savner på siden.

NaBis Invitation til
deltagere 2016.docx

Oversigt over
inviterede til NaBiS.docx

Invitation og
oplysninger Projektmesterskabet 2016.pdf

Invitation og
oplysninger Projektmesterskabet SDU 2016.pptx

matematikkurser.pdf

www.houseofscien
ce.dk

House of Citizenship
Noter fra idégenereringsmødet i november.

House of
Citizenship.pdf
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House of Health
De Syd- og Sønderjyske kommuner arrangerer i år sammen med Sydog Sønderjyllands politi en filmkonkurrence for alle 7. -8. klasser.
Formålet med konkurrencen er at sætte trafiksikkerhed på
dagsordenen.
Deltag i konkurrencen og vind 8.000 kr. til klassekassen.
Målgruppe: 7.- 8. klasse
Anbefalet tidsforbrug: 4 - 8 lektioner
Fag: Dansk og færdselsundervisning

GodTrafikkultur_dec.
pdf

GodTrafikkultur_doku
ment_laerer.pdf
House
of Health.pdf

Noter fra idégenereringsmødet i november.

House of Health.pdf

House of Creativity
Noter fra idégenereringsmødet i november.
House of
Creativity.pdf

Sønderborg rundt
Lærer- til- lærer

Her vil vi gerne fortælle historier om den gode praksis ude på skolerne
og fortælle om spændende projekter. I dette nyhedsbrev kan I læse om
et udekoleprojekt på Nordalsskole i en anden klasse. Hvis I har lyst til
at høre mere om projektet er I meget velkomne til at kontakte Nina
Rosenkilde Jessen via fællesnettet.

Udeskoleprojekt på
Nordalsskolen.pdf
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