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Global House
Deltidssygemelding
Tysk – koncert med
Uwe Kind

Netværksmøde for
lærere på linjer med
internationalt fokus

Tværfaglige forløb
på EDUCA

Charlotte er blevet deltidssygemeldt. Vi informerer når Charlotte er på
fuldtid igen.
Vi er så heldige, at vi kan tilbyde 3., 4. og 5. klasserne en times koncert
med Uwe Kind d.4. maj. Uwe Kind står bag sangene ”Wackel mit dem
Po” og ”Ich bin cool”. Vi håber på bred opbakning fra mange skoler til
dette arrangement. Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendig.
Torsdag d.20. april kl.15-17 inviterer Global House til det årlige
netværksmøde for lærere på linjer med internationalt fokus. Et forum
hvor vi sparrer med hinanden på tværs af skolerne og Global House
præsenterer nye materialer og muligheder. Sæt allerede nu X i
kalenderen og tilmeld dig elektronisk.
Global House og House of Citizenship har udarbejdet 3 tværfaglige
forløb, som er tilgængelige via EDUCA. Information om forløbene er at
finde på vores hjemmeside. De hedder: Explorer, Colonization og
Imperialism.

Klik her for at
læse mere og
tilmelde dine
klasser
Tilmelding til
netværksmøde

Link til vores
hjemmeside

House of Science
Torsdag den 23.
februar kl. 14-16

Den 23.02 kl.
14-17

Matematiklærere – foredrag og workshop med matematikfyrtårnet
Pernille Pind – overskriften er Åben og undersøgende matematik.
Arrangementet er for vejledere – og alle andre interesserede
matematiklærere. Det afholdes på Kløverskolen, hvor der er god plads
til alle. Dagen arrangeres i samarbejde mellem Kløverskolen og House
of Science.
Naturfags- og matematikvejledere. Der er netværksmøde denne dag.
For matematikvejlederne er foredraget en del af mødet, for
naturfagsvejlederne afholdes også netværksmøde på Nybøl Skole. Alle
får direkte besked om dagsorden. Husk at aftale samkørsel.
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Mandag den 6.
marts kl. 9.14:15
Den 6.03 – 5:05

Naturfagsmaratonfinale for 5. og 6. klasser i Humlehøjhallen
Den første af to finaledage. Den næste er 29.03 – samme tid og sted.
Matematikvejleder diplomforløb for hold to. Husk at sikre dig adgang
til EUC Syds Black Board, hvor alle oplysninger om tekster og kurset er
tilgængelige. Skriv til Birgitte BP, hvis der er vanskeligheder!
House of Citizenship

Tværfaglige
forløb på
EDUCA

Klar til
afgangsprøven
2017

Dansk og
samfundsfag 8.10. klasse

House of Citizenship og Global House har udarbejdet 3 tværfaglige
forløb, som nu er tilgængelige via EDUCA. Forløbene, der er til 6., 7. og
8. årgang, handler om opdagelsesrejsende, kolonisering og
imperialisme. Yderligere information om forløbene findes på vores
hjemmeside.
Der er stadig ledige pladser til vores inspirationseftermiddag om
afgangsprøven i historie, samfundsfag og kristendomskundskab
onsdag den 15. marts. Der vil være fokus på prøvens formalia, og der
bliver mulighed for at stille spørgsmål og erfaringsudveksle med
kollegaer fra andre skoler. Arrangementet finder sted på Jyllandsgade
36 fra kl. 14.30 – 16.00. Tilmelding foregår via hjemmesiden.
I sandhedenstjeneste – Et gratis tilbud til skolerne.
Kom på besøg hos P4 Syd i Aabenraa, bliv klogere på kildekritik og
prøv klassen af som radiojournalister for en dag.
I sandhedens tjeneste afholdes tirsdage, onsdage og torsdage fra uge 6
til og med uge 17 (ferier undtaget). Der er to tidspunkter: fra 9:3012:00 og fra 12:15-14:45. Besøget varer 2,5 timer.

Dansklærere i
udskolingen
Torsdag den 16.
marts 2017
kl. 14-17
Nydam Skole

Der er begrænsede antal pladser – så det er først til mølle…
Fokus på prøven: Er du og dine elever klar til afgangsprøven
i dansk
Der er stadig pladser til kurset den 16. marts. Tilmelding på
hjemmesiden.

Information
om forløbene

Tilmelding her

Læs mere om
dagen og
tilmelding

Adobe Acrobat
Document

Tilmelding på
House of
Citizenships
hjemmeside
klik her

Til afgangsprøverne 2017 er der væsentlige ændringer i
prøvebekendtgørelsen for dansk skriftlig fremstilling, retskrivning,
læsning samt den mundtlige prøve. Derfor er det vigtigt, at man som
lærer kender til disse ændringer, og at man allerede nu forbereder sine
elever på prøverne.
På kurset vil vi gennemgå de væsentligste ændringer ud fra følgende
program:
 Skriftlig fremstilling med til adgang til internettet - hvordan
forbereder vi elever på prøven, og hvori består ændringerne?
 Læsning og retskrivning - både elektronisk og papir
 Mundtlig prøveform A - og B
Målgruppe: Dansklærere i udskolingen
Undervisere: Fie Platz Bertelsen og Helle Holm Andersen
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House of Health

House of Creativity
Teaterpuder til indskolingen og SFO
D.23.februar 2017 udbydes en Workshop hvor vi fremstiller
gummistempler og afprøver dem på teaterpudebetræk som vi har
fået syet til gratis afhentning i House of Creativity. Alle børn
i indskolingen får derfor mulighed for at dekorere og udsmykke
deres helt egen teaterpudebetræk, til brug både under og efter
Teaterfestivalen 2017. Se mere, og tilmeld dig under linket til højre.

TAL OM TEATER! FORLÆNG OPLEVELSEN …
Lærerworkshop med Pernille Welent Sørensen d. 23. marts kl. 14:00 –
17:00 på Sønderborg Hus
I forbindelse med Aprilfestivalen – teater for små og store kommer alle
elever til at opleve mindst en teaterforestilling. Som lære kan du være
med til at styrke og forlænge oplevelsen ved at bearbejde den sammen
med dine elever.
Læs mere, og tilmeld dig under linket til højre.

http://www.ho
useofcreativity.
dk/opslag/teat
erpuder-tilaprilfestivallen
-2017/

http://www.ho
useofcreativity.
dk/opslag/talom-teaterforlaengoplevelsen/

Andre
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