Netværksmøde House of Citizenship – 14. september 2017 kl. 14:00-17:00, Sønderborg Slot
Referent: Jesper
Tilstede: Tina, Ulla, Katrine, Elsebeth, Jimmy, Thomas, Søren, Lars R., Malene og Jesper
Afbud: Morten, Lars P., Jakob og Flemming

Dagsorden:
Kl. 14.00

Befri Christian den II
Afprøvning af Slottes escaperoom. Tak for en god og fair dyst.

Kl. 15.00

Siden sidst:
- Opfølgning på Forberedelsesdagen den 26. juni 2017
Generelt positive tilbagemeldinger på forberedelsesdagen. Der var et
ønske om, at den lå en anden dag. Man kunne også med fordel
forberede værtsskolen bedre på dagen. Workshoppen med stileemner,
må gerne være med igen. Der var også et ønske om mere fra Skoletube.
Forslag til workshop: Produkter i kulturfagene. Filmiskevirkemidler.dk
kunne være en mulighed.
- Læringsugen 2017/2018
Materialet er lige på trapperne. Det kan findes på videnby.com
- Skriv for Demokratiet
Essaykonkurrence med flotte præmier for 8.-10. klasse. Konkurrencen
løber fra 11. september til 6. oktober. Vinderen får besked 13. oktober.
Præmieoverrækkelsen finder sted 31. oktober. Læs mere:
http://houseofcitizenship.dk/opslag/skriv-for-demokratiet/
- En stemme til alle
Kommunalvalg for elever. Tilmeldte skoler modtager valgkort,
stemmesedler, valgresultat og et oplæg om exitpolls. Læs mere:
http://houseofcitizenship.dk/opslag/kommunalvalg-2017/
- Ungdomspolitisk debat
Afholdes den 4. oktober. Der er ikke plads til flere tilmeldinger.
- Museumsbesøg
Det er stadig muligt at søge om tilskud til museumsbesøg. Tilskuddene
søges ved at skrive til Jesper: jemn@sonderborg.dk Læs mere:
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http://houseofcitizenship.dk/opslag/tilskud-til-besoeg-paasoenderborg-slot/ og http://houseofcitizenship.dk/opslag/tilskud-tilbesoeg-paa-historiecenter-dybboel-banke/
- Din tro min tro
Bliver desværre aflyst.
- Elevråd
Danske Skoleelever afholdte Aktivt elevrådskursus for skolerne i uge 35.
- Nyhedsbrevet
Tilbagemeldingen er, at nyhedsbrevet på de fleste skoler går gennem
plc. Vejlederne sorterer og videresender relevante nyheder til
kollegaer.
Kl. 15.30

Præsentation af ”Luther på Spring” v. Lars P. og Jesper
”Luther på spring” er en bevægelsesaktivitet til mellemtrinnet og
udskolingen udarbejdet af Morten og Lars P.. Når materialet er færdigt,
vil det blive lagt ud på hjemmesiden.

Kl. 15.45

”Hvordan arbejder jeg som vejleder på min skole?” Vejlederrollen –
hvor er vi og hvor skal vi hen?
Udskudt til næste møde.

Næste netværksmøde: torsdag den 23. november 2017 kl. 14:00-17:00 på Sønderskov-Skolen.
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