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Læringsugen
Kortlægning af
folkeskolereformen – del
2.

Som annonceret i sidste nyhedsbrev er sangen til læringsugen, ”Nu vil
jeg række ud”, nu også tilgængelig på vores hjemmeside.
Del 2 har fokus på lærernes, pædagogernes og skoleledelsernes
erfaringer med samarbejde og videndeling, VidensBy Sønderborg og
forventningerne til de faglige vejledere.
Rapporten er udarbejdet af analysekonsulent Nadia Deisting i tæt
samarbejde med Maj Britt Andreasen for Børn og Uddannelse.

www.vidensby.
com

3818-17_v1_Rappor
t del 2.pdf

Global House
Udskoling
Indskoling tysk

Indskoling tysk

Kinesisk Nytår

En lærer i udskolingen fra Litauen søger en lærer og klasse at lave
udveksling med. Har dette interesse så skriv til: mafn@sonderborg.dk
Husk der er åbent for tilmelding til tysk fastelavn i Global House. Det
er for 0.-2. klasser. Der er begrænset antal pladser, så tilmelding er
nødvendig.
D.19.1. er der netværksmøde for tidlig tysk, for undervisere i 0.-2.
klasse. Netværksmødet vil have særligt fokus på bevægelse og foregår i
Fælleshuset på Ahlmann-skolen. Tilmelding er nødvendig.
Sønderborg Kommune markerer igen i år det kinesiske nytår. Fra
d.25.1. vil der være mulighed for at besøge Augustina, hvor de åbner for
en kinesisk udstilling. Det er gratis. Der er også andre tilbud i
forbindelse med det kinesiske nytår. Se vedhæftede plakat.

Skolens
hjemmeside
Tilmelding og
yderligere
informationer
Tilmelding og
yderligere
informationer
Kina_plakat_a3_201
7.pdf

House of Science
Læringsmesse
for lærere og
pædagoger

NABIS 2017 – 1. februar kl. 13 – 16.30 på Augustenborg skole.
Læringsmesse med tilbud til matematik og naturfag. Bliv inspireret af
kolleger og tag ideer med hjem til fagteamet. Få et fagligt oplæg/deltag
i en workshop. Se video fra NaBiS 2016: https://youtu.be/aGoIOEyjCJ8
og tilmeld via: http://kortlink.dk/pdhn

Invitation lærere
pædagoger m fl. 2017.pdf

Vinder af Tek Expo 2016 quizzen. Præmien er på vej til Science
linjehold 9. og deres lærer fra Ulkebøl Skole. De var en af 4 klasser som
deltog i Syd Dansk Universitets Tek Expo messe. Her udstiller de
ingeniørstuderende deres teknologiprojekter hvert år i december.
House of Citizenship
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House of Health
Atletik for 4.-7. klasse
Vidar Atletik inviterer 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/
Tenniskursus for idrætslærere
Onsdag den 22.3 kl. 14-16 tilbydes lærerne et kursus i, hvordan
tennis bliver let, sjovt og sundt.
Kurset består af 2 timers præsentation af spilbaserede øvelser, og
hvordan man tilpasser bolde og baner til spillernes niveau.
Efter kurset vil lærerne have redskaber til at organisere og gennemføre
undervisningen hjemme på skolen. Se mere på
http://www.houseofhealth.dk/opslag/tenniskursus/
Kidsvolley for 2.-5. klasse
I samarbejde med Sønderborg Volleyballklub og skolevolley.dk
arrangeres der kidsvolleystævner for:
2.-3. klasse onsdag den 8. marts kl. 9-12 i Humlehøj Hallerne
4.-5. klasse fredag den 17. marts kl. 9-12 i Humlehøj Hallerne
Se mere på http://www.houseofhealth.dk/opslag/kidsvolley-staevne/
Det Sønderjyske køkken
Der er åbnet op for nye forløb i Det Sønderjyske køkken i 2017. Som
udgangspunkt er der ét forløb pr. klasse. Se mere på
http://www.houseofhealth.dk/opslag/det-soenderjyske-koekken/
House of Creativity

TAL OM TEATER! FORLÆNG OPLEVELSEN … Workshop
med Pernille Welent Sørensen, cand.mag. I kommunikation og
psykologi, konsulent på Teatercentrum.

I forbindelse med Aprilfestivalen – teater for små og store kommer alle
elever til at opleve mindst en teaterforestilling. Som lærer kan du være
med til at styrke og forlænge oplevelsen ved at bearbejde den sammen
med dine elever.

http://houseofcrea
tivity.dk/opslag/tal
-om-teaterforlaengoplevelsen/

Tilmelding og yderlige information, finder du på linket til højre.

Andre
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