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Global House

House of Science
Uge 41
11. oktober
Kl. 13-16
Fra uge 43

Uge 44
31.10-01.11
Uge 44
03.11

Uge 44

LabMat-workshop i Ringe (på Fyn) – Samarbejde mellem
ungdomsuddannelse og folkeskole. Matematikkens Hus – et
skoleprojekt. Fælleskørsel.
Interesserede melder til bipt@sonderborg.dk
Læringsforløb i FUF/Universe – skolerne tilmelder sig via en tilsendt
kode – husk at også sciencelinjer og talenthold kan deltage

Naturvejleder-læringscamp 31.10-01.11 på HR i Havnbjerg
IT i naturfagene, samt IBSME som fagdidaktisk metode. Program
følger
Kursus for Naturfagsmaraton – årets opgaver og hvordan forbereder
du dig og eleverne sig til finaledagen – der kan stadig tilmeldes
klasser. Kursusdagen afholdes på Ahlmannskolen kl. 14-17

Matematikolympiade
Tilmelding til finalen senest den 24.10.
Finale i Flensborg den 11.11 for 3. og 4. klasser og for 5.-10. klasser
lørdag den 12.11
Fælleskørsel med bus fra Alsion.
Forældre kan deltage i rimeligt omfang.

http://www.ho
useofscience.d
k/opslag/fufnaturvidenska
bshuset-veduniverse/

http://www.ho
useofscience.d
k/opslag/natur
fagsmaratonlaererkursus/
http://www.ho
useofscience.d
k/opslag/mate
matikolympiad
e-etsamarbejdemed-flensborguniversitet/
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House of Citizenship

WOMEN
EMPOWER
BUSINESS

Sæt kvinders rettigheder på skoleskemaet, og giv eleverne et
anderledes indblik i kvinders verden og liv i Malawi, Nepal, Burkina
Faso og Indien!
Udstillingen er åben fra den 7.- 28. oktober 2016. Det vil være muligt
at få en introduktion til udstillingen tirsdag og torsdag i uge 41, og
mandag, onsdag og fredag i uge 43 mellem kl. 8:00 og kl. 12:00.

Læs mere på
hjemmesiden
her

Kontakt House of Citizenship tlf. 21 63 19 62 eller
Fotoudstilling på
Alsion

mnnl@sonderborg.dk for at aftale besøg.

For elever i 8. eller 9. klasse, der gerne vil blive så dygtig som de
kan? Så skal de være med i DM i Fagene!
DM i Fagene.docx

DM i Fagene er en ny konkurrence, der starter til efteråret. Her
dyster elever fra hele landet om at blive Danmarksmester i dansk,
matematik og idræt. Der er også konkurrencer for klasser og hold,
hvor klasserne og holdene dyster mod hinanden for om at blive
8. og 9. klasse
Dansk, matematik
og idræt.

Danmarks bedste klasse/hold.

Clean Clothes

Globalisering
Tværfagligt forløb i fagene samfundsfag, engelsk og geografi. For
samfundsfags vedkommende bliver der arbejdet med begreberne
globalisering, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst i relation til
tekstilindustrien. Forløbene til alle tre fag kan nu findes på Educa.
Der er materialer og aktiviteter til ca. 6 lektioner pr. fag.
Avisen i Undervisningen - essaykonkurrence
Hvad er nyheder, og hvordan skal de formidles? Kunne vi gøre det
helt anderledes? Det er temaet i essay-konkurrencen ”Gentænk
nyheder”, arrangeret af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i
forbindelse med Nyhedsugen 2016.
Elever fra 6. – 10. klassetrin inviteres til at gentænke nyhedsbegrebet
og journalistik, hvad vi vil med at dele nyheder med hinanden, og
hvordan vi vil dele dem. Essayet skal være på max. 1000 ord, og
indkomne forslag vil blive bedømt af en dommerkomité, bestående af
repræsentanter for danske medier, lærere, elever og Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017. Der vil være præmier for de tre bedste
essays.
Konkurrencebetingelser og vejledning vil blive offentliggjort 1.
oktober 2016 på hjemmesiden her og i Avisen i Undervisningen
her.
Fristen for aflevering af essays er 30. november 2016.
Giv eleverne en stemme!

Dansk
6.-10. klasse

Skolevalg 2017

Det er ikke et krav at konkurrencen inddrages i undervisningen –
men det er selvfølgelig en mulighed.

DM i Fag.odp

Læs mere om
DM i fagene
her
Find forløbene
her:
Samfundsfag
Engelsk
Geografi

Tilmelding her
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Den 16. januar udskriver Statsministeren skolevalg 2017. Skolevalg er
en autentisk gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser i hele
landet. Valget afholdes torsdag den 2. februar 2017, hvor eleverne får
udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet
stemmebokse og valgurner op på skolerne. Forud for valghandlingen
går et tre uger langt valgkampslignende undervisningsforløb. Når
stemmerne er talt op om aftenen den 2. februar, offentliggøres
valgresultatet som del af en valgaften på DR.
Det Fælles
Elevråd i
Sønderborg.

Danske
skoleelevers
Landskonferen
ce 2016

I dette skoleår øger vi arbejdet i Det Fælles Elevråd. Ud over det
vigtige arbejde med Demokrati-millionen, vil vi gerne at elevrådene i
Sønderborg oplever, at deres arbejde og engagement sætter aftryk på
deres dagligdag. Både lokalt som nu, men også kommunalt.
Vedhæftet er yderligere informationer og indkaldelse til det første
møde.
Skrivelsen sendes også til kontaktlæreren for elevrådet.
DSEs Landskonference (LK ’16), er for alle elever i den danske
grundskole, hvilket vil sige elever på både folkeskoler, friskoler,
privatskoler, efterskoler m.v. Alle medlemsskoler har mulighed for at
sende minimum 4 personer med stemmeret til stormødet samt et
ubegrænset antal deltagere uden stemmeret.
Landskonferencen afholdes i Randers, hvor man bliver indkvarteret i
klasselokaler, sammen med andre deltagere fra hele landet.

Læs mere her

Skolevalg_brochure
_2016.pdf

Det Fælles Elevråd i
Sønderborg kommune.docx

Fælles
elevråd.1jpeg.jpg

Læs mere her
Tilmelding her

Fra d. 4. - 6. november 2016. Kl. 16.00 fredag til kl. 15.30 søndag.
Det er gratis at deltage på LK'16 - og DSE sørger for mad og
sovepladser under hele weekenden.
Rejsen betales oftest af skolen - DSE har arrangeret direkte busser
med start fra bl.a. Odense, København og Vejle. Mere info kommer
senere.
Spørgsmål kan rettes til dse@skoleelever.dk eller på 7022 0033.
House of Health
Håndbold for 8. klasse
Kredsmesterskabet i Skolehåndbold for 8. klasse afholdes i
Augustenborg den 23. november, og sidste tilmelding er den 14.
oktober.
Der spilles i en drenge- og en pigerække.
Se mere og tilmeld jer her
Vi har kontakt til Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 8, der vil hjælpe
med til at skabe kontakt til de lokale håndboldforeninger, således at
de skoler der tilmelder sig kredsmesterskabet, kan få mulighed for
kvalificeret træning inden den 23. nov.
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Teenolley for 6. -7. klasse
I samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og Sønderborg Volleyballklub
tilbydes der undervisning i teenvolley for de klasser der tilmelder sig
teenvolleystævnet i Dansk Skoleidræt.
Stævnet afholdes i Humlehøj Hallen den 16. november. Til stævnet
vil Sundhedscenteret være til stede med en sundhedsaktivitet, og der
vil være gratis madpakker til deltagerne fra Det Sønderjyske køkken.
Inden stævnet kan man få Stine Gørtz fra Sønderborg Volleyballklub
ud og undervise eleverne i teknik og taktik til spillet.
Se mere på http://www.houseofhealth.dk/opslag/teenvolley-for-6og-7-klasse/
Act on It- teaterfordrag om tobaksforebyggelse for 9. klasse
Vi vil gerne invitere jeres 9. klasse til Teaterforedraget Act on it –
don’t smoke. Forestillingen kommunikerer budskaber om tobak på
en meget fængende måde. Når den sleske tobakssælger går på scenen
for at sælge cigaretter til de unge er det for at forbygge rygestart.
Undervejs i foredraget sker der en udvikling, som betyder at eleverne
får sandheden om cigaretter at vide.
“Don´t smoke” varer 35 minutter. Det er et dialogbaseret
teaterstykke, hvor skuespillerne inddrager publikum. I kan se mere
om konceptet Act on it på http://www.act-on-it.dk/dont-smoke/ .
Se mere og tilmeld Jer på http://www.houseofhealth.dk/opslag/acton-it/
Seksualundervisning for 7. og 9. klasse
Sundhedsplejen har sammen med House of Health udviklet et
undervisningstilbud, med en færdig læseplan til eleverne på 7. og 9.
klassetrin.
Materialerne er udvalgt, med udgangspunkt i de fælles forenklede
mål, og kan i 7. klasse inddrages i faget idræt og i 9. klasse i dansk.
Undervisningen bliver endeligt planlagt i dialog med klassens lærere,
så undervisningen tilpasses den enkeltes klasse og specialklasses
behov ud fra læseplanen.
Seksualundervisningen formål er at udvikle kompetencer, der
medvirker til at fremme elevernes egen sundhed og fremme sunde
relationer mellem hinanden.
Der undervises i temaer som:
7. Klasse: krop, normer, grænser, seksualitet og rettigheder.
9. klasse: seksualitet, prævention og forebyggelse af sexsygdomme.
Undervisningen er fordelt over tre moduler, hvor sundhedsplejersken
er facilitator i 1. og 3. modul. I 2. modul er det læreren der er
ansvarlig for undervisningen og der er udarbejdet et konkret
undervisningsplan for dette modul.
Se mere på http://www.houseofhealth.dk/opslag/seksuel-sundhed/
House of Creativity

Gratis lærerworkshop med Lars Storck
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Trin, Klap, Stemme, Tyngde & Koordination

Målgruppe: Fagligt bredt / musik-, idræts-, dansk og
Matematiklærere
Dato:
Torsdag den 27. oktober 2016
Tid:
Kl. 12.30-15.30
Sted:
Fælleshuset ved Ahlmann-Skolen, Kongevej 35
6400 Sønderborg
læs mere på:
http://www.houseofcreativity.dk/opslag/laererworkshop-med-larsstorck/
læs mere om Lars Storck:
http://slapbeat.com/index.html

Andre
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