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Netværksmøder

Det har været utroligt spændende at komme rundt og besøge skolerne i
uge 14 og tale med elever og lærere og høre, hvordan der er blevet
arbejdet med de 17 verdensmål og de materialer, der er blevet udviklet
til anledningen. Tak til alle vejlederne for hjælpen med tidspunkter og
steder.
I uge 17 sender vi et evalueringsskema ud til de lærere og klasser, der
har deltaget i læringsugen for at få feedback på
undervisningsmaterialet, samt få jeres gode ideer til forbedring og
udvikling af materialet til næste år.
Det kommende år vil materialet til læringsugen være klar fra uge 38.
På baggrund af tilbagemeldingerne fra skolerne er det op til den
enkelte skole, at beslutte, hvornår skolen afholder læringsuge. Men vi
vil sætte særlig fokus på verdensmålene og innovation og
entreprenørskab i uge 47 (international entreprenørskabsuge) og i uge
12 med særlig tiltag.
Vi har udarbejdet et fælles årshjul for alle Videnshusene med en
oversigt over læringsaktiviteter i skoleåret 2017-18 som kan bruges i
forbindelse med årsplanlægningen i teamet. Der er desværre ikke alle
aftaler, der er faldet på plads endnu, men vi vil løbende opdatere
årshjulet på vores hjemmeside, www.vidensby.com under årshjul,
efterhånden som aftalerne falder på plads.
Farverne i oversigten markerer, hvilket Videnshus, der tilbyder
læringsaktiviteten.
Vi har udarbejdet en fælles oversigt over kurser/workshops for lærere
og pædagoger i skoleåret 2017-18. I kan tilmelde jer kurserne og læse
mere om indholdet på hjemmesiden for de enkelte Videnshuse.

Hermed en samlet oversigt over netværksmøder i skoleåret 2107-18.
Der afholdes fire netværksmøder i Videnshusene for de faglige
vejledere, herudover afholdes der netværksmøder for DSA
koordinatorerne, lærere der underviser i modtagelsesklasser og lærere
der underviser i tidlig tysk.
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Opsamlingsmodul – PD i
faglig
vejledning

Som aftalt i samarbejde med skoleledelserne udbyder vi det kommende
skoleår et PD modul i faglig vejledning for de skoler, der mangler at få
uddannet en faglig vejleder i Videnshusene. Modulet afvikles i uge 1-6 i
2018.
Fremadrettet vil der være tredje år være et opsamlingsmodul.
Global House

Netværksmøde
for linjer med
internationalt
fokus
Barsel

Koncert med
Uwe Kind
Kort om FS9
engelsk

D.20. april kl.15-17 inviterer Global House alle lærere på linjer med
international fokus til et netværks/ inspirationsmøde. Dagsorden er
her. Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.
Koordinator Marie Fink er gået på barsel frem til oktober 2017. Ved
spørgsmål er I velkomne til at rette henvendelse til Susanne Muth-Ries
(tysk) og Charlotte Duun (engelsk) og til leder af VidensBy Maj Brit
Andreasen (øvrigt).
Der er stadig åben for tilmelding om eftermiddagen. Elektronisk
tilmelding er nødvendigt.
Mundtlig: Redegørelse er blevet ændret til præsentation. På
dispositionen må der nu gerne være relevante billeder, dermed er der
ikke et krav om kun en A4 side. Men kravene til punkterne er de
samme, det er kun grundet relevante billeder, dispositionen må være
på mere en A4 side. Der skal opgives minimum 5 æstetiske og
multimodale tekster. Som noget nyt i år er der åbnet op for
muligheden, at eleven kan udarbejde et power point eller lignede til
præsentationen. Det er kun ord fra disposition, (stikordsform) og ikkelevende billeder, som må indgå i power point.

Tilmeld til
netværksmødet
klik her

Tilmelding til
koncert

Link til
prøvevejledni
nger

Skriftligt: Det er stadigvæk kun beskikket censor, som retter.

House of Science
Naturskolekursus
20.04 kl. 13-16
24-27.04

28.04
Kl. 10-14 på
Alsion

Læring i virkeligheden
Egetofte naturskole, for pædagoger og lærere – vandhullet som
læringsrum.
Forskningens Døgn – for lærere og elever – mange oplæg - den
nyeste forskning – både sprog- og scienceoplæg.
Tag de ældste, eller kvikkeste elever med.
Årets program er uddelt på alle skoler.

kribler_krabler.pdf

A5 brochure
forskningens døgn 2017 endelige

Projektmesterskabet – elever fra de ældste klasser fremlægger
deres projektopgave for et panel af forskere – Martin Brygmann –
leder dagen. Tilhørerne bliver klogere både på at fremlægge og de
spændende temaer.
http://www.houseofscience.dk/opslag/projektmesterskabet-2017/
House of Citizenship
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Befri Christian den II.
Sønderborg Slot har lavet et escape-room, hvor eleverne ved hjælp af
kreativitet og samarbejde skal befri Chr. d. II. Klassen får også en
rundvisning, hvor de hører om Chr. d. II’s tid på slottet.
Pris: 1.400 kr. + 25 kr. pr. elev/lærer.
For yderligere information og bestilling kontakt:
Arne Reggelsen: 73 12 14 07 - arre@museum-sonderjylland.dk

House of Health
Atletik for 4.-7. klasse
Der er stadig ledige pladser til Skoleatletikstævne for 4.-5. klasse
tirsdag den 16. maj og 6.-7. klasser torsdag den 18. maj.
Se mere på http://www.houseofhealth.dk/opslag/atletik-skole-ol/
Trivsel og sundhed
I Sønderborg Kommune har vi en række tilbud til børn og unge, der har
brug for hjælp eller støtte i forbindelse med svære situationer, overvægt
eller andre problematikker.
Se mere på http://www.houseofhealth.dk/opslag/sundhed-og-trivselfor-boern-og-unge/
House of Creativity
Her er et sjovt tilbud til eleverne under aprilfestivalen. Indsend et
billede og bliv set under festivalugen på storskærm ved Sønderborg
hus.
Læs mere på linket til højre.

http://www.ho
useofcreativity.
dk/opslag/sen
d-en-selfie-tilaprilfestivalen2017/

I samarbejde med House of Creativity, tilbyder Sangcentret

http://houseof
creativity.dk/o
pslag/sangbevaegelse-oglaering/

efteruddannelse i sang, bevægelse og læring.
Projektet er landsdækkende og henvender sig til folkeskolens lærere og
pædagoger, der har sang som element i deres undervisning.
Uddannelsesforløbet består af holdundervisning i sang-/kormetodik,
sangundervisning (egne færdigheder) samt konsulentbesøg i egen
undervisning. Læs mere på linket til højre.
Workshop for børnehaveklasserne.
I samarbejde med WoodSculpture har vi i år mulighed for at invitere
lokale børnehaveklasser til at deltage i en børneworkshop fra

http://www.ho
useofcreativity.
dk/opslag/wor
kshop-forboernehavekla
sser/
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mandag den 19. juni til fredag den 23. juni 2017. Der er i alt 10
workshops. Så det er efter først til mølle princippet.
Læs mere under linket til højre.
Workshop for 2. – 3. klasserne.
I samarbejde med Woodskulpture inviterer vi til en workshop for 2. –
3. klasserne. De tilmeldte skoleklasser får mulighed for at bevæge sig
ud af den traditionelle skoleundervisning og arbejde med forskellige
materialer såsom træ, gasbeton, savsmuld, genbrugsmaterialer, pinde

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

og ler. Dermed understøtter børneworkshoppen den åbne skoles
muligheder. Vi har 10 workshops, så det er efter først til mølle
princippet.
Læs mere under linket til højre.

Andre
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