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Nyhedsbrevets
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Bilag
Link
VidensBy Sønderborg

Årshjul og
oversigt over
netværksmøder

I det kommende nyhedsbrev præsenterer vi et samlet årshjul fra alle
Videnshuse med tiltag, læringsaktiviteter og en plan for
netværksmøder og kurser/inspirationsmøder det kommende skoleår.

Camp for de
faglige vejledere

Programmet for camp 3 er klar på Blackboard til de faglige vejledere.
Denne gang er det overordnede tema inkluderende læringsmiljøer. Alle
fem videnshuse får samme oplæg på den ene dag med fokus på
undervisningsdifferentiering og feedback. Den anden dag er målrettet
de fag som Videnshuset understøtter og her er der fokus på elevernes
medinddragelse og feedbackprocesser.

Marts - Program
camp 3.docx

Global House
Koncert for 0.
klasserne d.17.
marts

Der er lagt op til en helt speciel koncertoplevelse, når Phønix inviterer
den kinesiske guzheng spiller Sangka med på scenen. Sammen skaber
de et helt nyt og unikt lydunivers i mødet mellem to meget forskellige
musiktraditioner. Det er gratis at deltage. Det foregår på Sønderborg
teater kl.11. Tilmelding nødvendig.

Klik her for at
tilmelde

House of Science
06. og 29.03
Kl 09:30-14:30
06.03.17
Uge 12
Rent vand
20-24.03
Unge
Forskere
22.03.17
kl 9:45-16

Naturfagsmaraton i Humlehøjhallen for 5. og 6. klasser. Link til
30 klasser er
hjemmesiden : http://naturfagsmaraton.nvhus.dk/maraton.aspx
tilmeldt
Matematikvejlederuddannelsens del 2, hold 2 indledes. Al info via BB
på www.UCSyd.dk
Grøn Generation, uge 12, Rent Vand, dagtilbud – 6. klasse.
Tilmelding via : http://www.houseofscience.dk/opslag/groengeneration-2017-rent-vand-uge-12/
Læringsforløb findes på samme side.
Kursus for lærere, der er interesseret i at lade talentelever fra 0. -10.
klasse deltage i Unge Forskere konkurrencen i 2017/18.
UF kursusinvitation
Kurset afholdes på Universe samtidig med lokalfinalen for 2016/17
junior.pdf
afvikles. Se program og tilmelding i vedhæftede fil.
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Big Bang i
Odense
23. – 24.03
05. 04
Jet Net
arrangement

Naturfagsmesse, foredrag, workshops i Odense se program på:
http://astra.dk/begivenhed/big-bang-konferencen-2017

Uge 14
03. – 07.04

Læringsuge – Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Se de mange
læringsforløb og forslag på link:
http://www.houseofscience.dk/opslag/laeringsuge-uge-14-2017/

Kloge Hænders Dag – lad en mindre gruppe elever besøge og få en
læringsdag på en virksomhed. 6./7. klasse. Aftal nærmere med Birgitte:
2790 4539 bipt@sonderborg.dk

House of Citizenship
ElevByrådsmøde

Senest 1. april skal ønskerne til årets ElevByrådsmøde sendes til
mnnl@sonderborg.dk
8. marts kl. 9-14 afholdes Retorik- og forhandlerkursus for Det Fælles
Elevråd. Mødet afholdes i Fælleshuset på Ahlmann-Skolen. Jeg sørger
for lidt at spise og drikke.

House of Health
Idræt for 3.-7. årgang
Sønderborg Breakdown inviterer folkeskolerne til en dag med
Streetkultur, hvor der vil være workshops med bl.a. skateboarding,
breakdance, slackline m.m. Fredag den 19. maj kl. 9.oo-14.00.
Se mere og tilmeld på
http://www.houseofhealth.dk/opslag/soenderborg-breakdown/
Konference for idrætslærere
Idrætslærernes Forum afholdes i år den 4.-5. oktober på Vingsted
Centeret. To dage fyldt med teoretiske og praktiske workshops og
oplæg, alle med fokus på idrætsfaget.
Som underviser i idræt i grundskolen kan du finde inspiration til netop
din undervisning, og samtidig vil du gennem de to dage have tid til at
netværke og sparre med ca. 200 andre idrætsundervisere fra hele
landet.
Se mere og tilmeld her
House of Creativity
Koncert for 0.
klasserne
d.17. marts.
Kl.11:00

Et musikalsk tilbud til børnehaver og o.klasser
Der er lagt op til en helt speciel koncertoplevelse, når Phønix inviterer
den kinesiske guzhengspiller Sangka med på scenen. Sammen skaber
de et helt nyt og unikt lydunivers i mødet mellem to meget forskellige
musiktraditioner. Det er gratis at deltage. Det foregår på Sønderborg
teater kl.11. Tilmelding nødvendig.

Klik her for at
tilmelde

Der er også muligt at deltage på familiekoncerten kl. 18:30
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Efteruddannels
esforløb for
folkeskolelære

Sang, bevægelse og læring har allerede kørt et skoleår nu, og flere
kollegaer i din kommune har allerede deltaget enten i et Helårsforløb
eller et Halvårsforløb. Læs mere om SBL

re og
pædagoger

http://sangenshus.dk/sbl/

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

Andre
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