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OBS!
Netværksmøder

Der er desværre sneget sig en lille fejl ind i oversigten over
netværksmøder som blev sendt ud i april måned, så her er den
rettede udgave.

Faglige camp
dansk-vejledere

Nu har vi datoerne for de faglige camps for danskvejlederne på
plads i det kommende skoleår på nær camps 2, hvor vi lige mangler
en bekræftelse.
Camp 1: 30.10 og 31.10.17 – Faglig læsning og skriftlighed
Camp 2: 10.1.18 og 11.1.18 – Skoletube og multimodale tekster
Camp 3: 11.4. og 12.4. 18 - Inkluderende læringsmiljøer/
undervisningsdifferentiering og feedback og synlig mål

Videndeling

Sønderskovskolen har i år eksperimenteret med en ny form for
skole/hjemsamtale – elevstyrede samtaler. Lærerne på
Sønderskovskolen har i samarbejde med VidensByen udarbejdet et
idékatalog som inspiration for andre skoler, der har lyst til at
eksperimentere med en anden form for skole-hjemsamtaler.
Herudover er der blevet lavet en evaluering, hvor både elever,
forældre og lærere er blevet interviewet og har udfyldt
spørgeskemaer om den nye form.

2017-03-16 Oversigt
over netværksmøder i skoleåret 20

2017-05-04
Elevstyrede samtaler på Søndersko

36083-17_v1_Evalue
ringsrapport - Elevstyret skole-hjem samtale.pdf

OBS!
Årshjul
Fælles
forberedelsesog
inspirationsdag

Hermed en redigeret udgave af det fælles årshjul for VidensByen.
Der er lidt flere aftaler, der nu er faldet på plads.
Hermed et program for den fælles forberedelses- og inspirationsdag
mandag d. 26.6. fra kl. 9.00-15.00 på Humlehøjskolen. Der er
tilmelding til de forskellige workshops på vores hjemmeside.

26.6. Fælles
forberedelsesdag v.7.pdf

Global House
Der er blevet lavet en helt ny undervisningsportal med film,
interaktive websider og digitale undervisningsmaterialer målrettet
alle klassetrin.

U-Web
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I år byder Børnenes U-landskalender på en oplevelsesmættet rejse
til Burkina Faso med masser af helt nye opgaver, aktiviteter og en
ny historie
I kan bestille materialet nu på linket.
Bestiller I inden d. 1. juni får I materialet for kun 249 kr.
JuleKaravanen – gratis skoleforedrag. Cirka 50 skoler kan få
besøg af to unge foredragsholdere fra Oxfam IBIS. De vil give
eleverne helt friske indtryk og svare på spørgsmål – krydret med
små film, musik og fysiske ting.
Her finder du fire kortfilm som kan anvendes i
engelskundervisningen i folkeskolen fra 7. - 10. klasse. Der findes
lærervejledning og opgaver til de fire udvalgte film; "Tenner",
"Premature", "Clean" og "The Ground Beneath".

Børnes Ulandskalender
2017

Lodtrækning
om gratis
kursus
Kort film til
engelsk

House of Science
Årshjul

Den 18.05
Kl. 14-17
Den 18.05
Kl. 14-17
Den 26.06
Kl. 9-15

Årshjul for folkeskolerne 2017/18 version 5. maj.17
Lægges også på hjemmesiden. www.houseofscience.dk

aarshjul
050517sidsteversion.pdf

Matematikvejledermøde den 18.05 på
Humlehøjskolen kl. 14-17
Dagsorden sendes direkte til vejlederne
Netværksmøde Naturfagsvejledere den 18.05 på
Humlehøjskolen kl. 14-17
Dagsorden sendes direkte til vejlederne
Fælles Forberedelsesdag på Humlehøjskolen – mærk jer
denne dag! Der vil være kurser, workshop og messe - til alle faser –
matematik og naturfag. De andre huse har ligeledes tilbud, så man
kan ”shoppe” og vælge de fag, der passer én. Der er tilmelding den
24.05, da nogle oplægsholdere er meget dyre og vi kan finde på at
aflyse dem, hvis der for få tilmeldte. Omfattende program og
tilmelding kommer på hjemmesiden: www.houseofscience.dk
House of Citizenship

UndervisningsMaterialer fra
HASK

Katalog over undervisningsmateriale fra Haderslev Stifts
Skoletjeneste.
 Tag med Jesus på Slottet
 Køb ind på Ordapoteket
 Hold påske i Narnia
 Fejr reformationsåret med materialet Re:formation
 Arbejd med Josefine Ottesens Helgi Daner
 Undr jer med Den lille Prins
 Tag med når God goes til Hollywood
 Eller kom på kant med Kierkegaard.
Mulighederne er mange fra 1.-10. klasse. Tilmelding til forløb,
materialer og koder sker på www.houseofcitizenship.dk

Se kataloget
her
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Jesus på Slottet

Indsatser for
elevråd 17/18

U-landskalender
2017

DM i fag
Dansk, matematik,
idræt, historie og
biologi
7.-9. klasse

Igen i 2017 bliver der skuespil på Sønderborg Slot for omkring 1000 Tilmelding via
børn og voksne. Det foregår den 13. og 14. september, og er et
mail: jesuspaas
aktiverende, spændende og tankevækkende projekt, som giver de
lottet@gmail.c
unge både viden og dybde og som pirrer trangen til at vide mere.
om
Se mere på hjemmesiden her.
Vedhæftet er en oversigt over elevrådsindsatser det kommende
skoleår – både for lokale elevråd, Det Fælles Elevråd og
kontaktlærere.
Ønsket er at understøtte elevrådsarbejdet lokalt, og skabe
Elevrådsindsatser
sammenhæng mellem de lokale og det fælles elevråd.
17-18.pdf
Kontaktlæreren er central for at dette skal lykkes. Derfor holder vi
et fællesmøde for alle kontaktlærere mandag den 11. september fra
14:00-15:30 på Jyllandsgade 36, samt et Fælles Elevrådsmøde for
elever og kontaktlærere den 7. november fra 9:00-13:00 i salen på
Biblioteket.
I år byder Børnenes U-landskalender på en oplevelsesmættet rejse
Børnes Util Burkina Faso med masser af helt nye opgaver, aktiviteter og en
landskalender
ny historie
2017
I kan bestille materialet nu på linket.
Bestiller I inden d. 1. juni får I materialet for kun 249 kr.
Den 2. november afholder Marie Fink et kursus i brug af materialet.
DM i fagene er en stor, landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9.
årgang der
 Motiverer eleverne til at dygtiggøre sig
Præsentation - DM i
fagene 2017-2018.odp
 Sætter fokus på faglighed og faglig progression
 Kobler skolens fag med omverdenen.
Sidste år deltog 51 elever fra Sønderborg Kommune.
Ved fortsat interesse for deltagelse i DM i fagene, er det muligt at
regionalmesterskabet kan afholdes i Sønderborg.
Læs mere i vedhæftede præsentation og folder eller på hjemmesiden
www.dmifagene.dk

DM i fag
2017-2018.pdf

House of Health
Tilbud til SFOerne
Fra skoleåret 2017/18 får SFOerne mulighed for at blive en del af
Skolesport. Læs mere om konceptet på www.skolesport.com og kom
og mød dem på inspirationsdagen den 26. juni på HumlehøjSkolen.
Fælles SFO dag
Sæt kryds i kalenderen den 8.8.2017, hvor VidensByen inviterer alle
SFOer til en fælles dag med bevægelse, udeliv og kreativitet.
Nærmere detaljer kommer på
http://www.houseofhealth.dk/opslag/faelles-sfo-dag/
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Trivselstrailerne
Vi har i Sønderborg Kommune nogle trailere med forskelligt udstyr
til bevægelse og idræt. I det kommende skoleår har vi valgt at lave
en fordeling af trailerne, så alle skoler får nogle trailere ud 3 uger ad
gangen. Se den vedhæftede oversigt. Med 17 skoler og 40 skoleuger,
kan det desværre ikke lade sig gøre, at alle skoler kan have f.eks.
atletiktraileren i ”udeperioden”. Meget af det udstyr der er i
trailerne kan dog bruges både ude og inde. Spørg evt. jeres vejledere
om inspiration til indendørs atletik eller Udeliv i december. Hvis I
har fået tildelt en trailer I ikke får brug for, må I meget gerne give
besked til pife@sonderborg.dk, så andre kan få glæde af den.
Alle Børn Cykler
Tilmeldingen til ”Alle børn Cykler” åbner 10. maj. Se mere på
http://www.houseofhealth.dk/opslag/alle-boern-cykler/

Trivselstrailer udlån
1718.pdf

Idrætslærere
Der er købt ekstra atletikudstyr i forbindelse med afholdelsen af
SkoleOL i atletik. Udstyret vil være til brug for skolerne på
Sønderborg Stadion, hvor det er låst inde i et depot. Kontakt
Pife@sonderborg.dk for koden til låsen.
Indhold:
12 stk. returhække mini
10 stk. kastebolde 145 g
10 stk. kastebolde 250 g
10 stk. hylere
6 stk. depecher
1 stk målebånd 100 m
House of Creativity
Book Børneworkshop woodsculpture 2017
I samarbejde med WoodSculpture har vi igen i år allieret os med
Spejdernes Lejr 2017, hvor frivillige rutinerede spejdere fra Sct.
Georgs Gildet vil holde 2 skoleworkshops fra mandag den 19. juni til
fredag den 23. juni 2017. Formålet med workshoppen er bl.a. at
introducere eleverne til at arbejde med forskellige materialer på en
anderledes måde. Eleverne vil kunne fokusere og dykke ned i en
anden kreativ verden omringet af internationale kunstnere. I år vil
spejderne samarbejde med en ung kunstner fra Litauen, Kamilė
Krasauskaitė, der vil stå for de kreative rammer og guide unge børn
igennem en proces, hvor der vil være fokus på kreativ leg og læring.

http://www.ho
useofcreativity.
dk/opslag/boe
rneworkshopwoodsculpture
-2017/

WORKSHOP FOR 2.-3. KLASSERNE I SØNDERBORG KOMMUNE

Læs mere eller tilmeld jer via linket til højre.

BOOK EN WORKSHOP FOR BØRNEHAVEKLASSER I
SØNDERBORG KOMMUNE

http://www.ho
useofcreativity.
dk/opslag/wor
kshop-for-
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I samarbejde med WoodSculpture har vi i år mulighed for at
invitere lokale børnehaveklasser til at deltage i et børneworkshop
fra mandag den 19. juni til fredag den 23. juni 2017.

boernehavekla
sser/

Læs mere eller tilmeld jer på linket til højre

GRATIS KURSUS.
Så er der åben for tilmelding til en ny omgang Sang, Bevægelse og
Læring (SBL), der er et gratis efteruddannelsestilbud til
folkeskolens lærere og pædagoger.
Sønderborg Kommune har haft syv helårskursister med på
uddannelsen i denne sæson - læs her hvad andre siger om kurset
i Viden på Tværs.

http://sangens
hus.dk/tilmeld
ing-sangbevaegelselaering/

Uddannelsesforløbet består af holdundervisning i sang-/kormetodik,
individuel sangundervisning samt konsulentbesøg i din
undervisning. Kurset kan tages som hel- eller halvårsforløb. Det er
gratis for din skole, da Sønderborg Kommune allerede betaler for at
være med i projektet. Skolen har dog udgifter til vikar, mens du er på
kursus.
Projektet er landsdækkende og udbydes af Det Sønderjyske
Sangcenter i samarbejde med House og Creativity. Se hele
kursusbeskrivelsen HER og tilmeld dig HER. Fristen er den 1. juni
2017.
BESØG AF SANGCENTRET
Vidste du, at Det Sønderjyske Sangcenter har samarbejdet med alle
skoler på nær én i kommunen omkring et eller flere af vore mange
projekter? Vi har allerede et stort samarbejde og vil derfor gerne
komme på besøg i løbet af efteråret for at vende yderligere
samarbejdsmuligheder og -former. Vi tager kontakt til alle skoler i løbet
af august / september.
PROJEKT "MORGENSANGSBUSSEN"
Det Sønderjyske Sangcenter har en vision om at give morgensangen i
skolerne en vitaminindsprøjtning. Vi har derfor søgt og fået nogle
midler til at gennemføre projekt "Morgensangsbussen", der skal
fungere som en udrykningstjeneste - en hjertestarter - til
morgensangen.
Projektets henvender sig primært til indskoling/mellemtrin i dét
bevægelses- og informationsmateriale, vi udvikler, men alle klassetrin
kan deltage.
Mere info følger, men er din skole allerede nu interesseret i at være
med, så tøv ikke med at tage kontakt til os, www.sangcentret.dk.
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Andre
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