Nyhedsbrev for SundSkole 2020, januar 2018

Lokal samskabelse om Den åbne skole
45 aktører fra lokalsamfundet i Hjordkær mødte op til dialog og ideudvikling
om den åbne skole. Interessen var overvældende, da Hjordkær skole i
samarbejde med SundSkole 2020 inviterede til netværksmøde. Aftenen var
en stor succes, hvor foreninger, skole,
elever, erhvervsliv, organisationer og
andre frivillige sammen fik drøftet
muligheder og ønsker til et fremtidigt
samarbejde om Den åbne skole.
Hør nærmere, hvis din skole er interesseret i en lignende lokal proces:
Marianne Havn, mhav@aabenraa.dk Tlf 29 74 79 00.
Tilbud til samfundsfag

Fyr lærere, og byg en svømmehal
Tinglevs elever blev kommunalpolitikere for en dag, da de besøgte Byrådssalen, Aabenraa Rådhus. Det kom
der mange gode diskussioner ud af. - Eleverne var engagerede i dilemmaerne, fordi de var konkrete og
håndterbare, og jeg kan også mærke på dem, at de synes, det er spændende at være inde og opleve
rådhussalen, fortalte underviser Per Andersen, Tinglev skole om Byrådssekretariatets åben skole tilbud. Læs
mere om tilbuddet: https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/dig-og-lokaldemokratiet
Læs hele artiklen i Folkeskolen.

Fra tomt butiksvindue til magisk fortælling
Runde vatkugler, gaver og snekæder forvandlede i løbet af et par timer
et tomt butiksvindue til en magisk fortælling. 5A fra Hjordkær skole har i
håndværk og design i november arbejdet med en caseopgave om
iscenesættelse af julens værdier.
Forud har klassen deltaget i en workshop om at iscenesætte elementer
med Kasper Espersen, byplanlægger, Aabenraa Kommune. Desuden var
klassen på besøg i Carstensens Tehandel og hørte om, hvordan butikken
iscenesætter sine værdier. 5A fik efterfølgende en opgave, hvor de skulle gå på opdagelse i gågaden og finde
det butiksvindue, der fortalte den bedste historie. Efterfølgende har klassen arbejdet med elementerne til

udstillingsvinduet i gågaden i Aabenraa. I november 2018 bliver forløbet igen udbudt til kommunens 5. årg.
Kontakt Merete Barrit, mbha@aabenraa.dk Tlf 2339 1089.
Tilbud til 5. og 6. årgang

Naturfagsmaraton kommer til Aabenraa Kommune
For første gang afholdes Naturfagsmaraton i Aabenraa Kommune. Naturfagsmaraton er et
undervisningsforløb til 5. og 6. klasser, hvor eleverne arbejder med opgaver på egen skolen i 12-20 lektioner.
Eleverne afslutter forløbet til en lokal event i Aabenraa Kommune, d. 2. maj 2018. Op til 24 lokale klasser
dyster mod hinanden om, hvem der har de bedste løsningsforslag og logbøger. Naturfagsmaraton foregår
over hele landet og har til hensigt at øge elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag. Læs mere og
tilmeld din klasse til et spændende forløb med masser af faglighed, konkurrencer og fed energi:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/naturfagsmaraton-2018

Kom til Åben Mølle
Damgaard Mølle inviterer elever fra 6. årgang til en spændende og anderledes skoledag.
Eleverne kommer til at opleve den gamle vindmølle i funktion.
De skal lave boghvedegrød og vafler i cafeén og besøge den
flotte veterantraktorsamling. Arrangementet er gratis.
Onsdag d. 30. maj tager Damgaard Mølle imod max. 56 elever
kl. 9-12 og max. 56 elever kl. 11-14. Læs mere og tilmeld din
klasse:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/saet-mollen-i-sving

Tilbud til 7. årgang

Den nationale trivselsdag
Igen i år inviterer SundSkole 2020 7. årgang til en spændende
trivselsdag. Dagen omfatter teaterforestillingen ”KROP AMOK”.
Forestillingen handler om alt det, der sker i teenageårene, når kroppen
eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og spørgsmål. Desuden
indgår en række workshops under temaet mental og fysisk trivsel. Fre.
d. 2. marts på Tinglev skole. Deltagelse er gratis.
Læs mere om dagen og tilmeld din klasse:
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/den-nationale-trivselsdag-2018

Arrangementer på vej
Den nationale trivselsdag. Fredag, d. 2. marts, 2018, kl 8:30-13:30. Tinglev skole.
Naturfagsmaraton. Onsdag, d. 2. maj, 2018.
SkoleOL. Aabenraa Stadion. Onsdag, d. 16. maj, 2018. 5. og 7. årg.

Skolernes Find Vej dag. Hjelm Skov, Aabenraa. Tirsdag, d. 22. maj, 2018. 6. årg.
Anlæg en skolehave på 1,5 t. Torsdag, d. 31. maj, 2018, kl 14-17 på Lyreskovskolen. Workshoppen vil
indeholde et teoretisk oplæg om regenererende havebrug og permakultur og praktisk afprøvning af
etablering af en skolehave. Tilmelding: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/158/
Behov for udstyr til arrangement eller undervisning? Besøg Grejbanken. Se de mange muligheder for lån af
udstyr til undervisning eller temadage: http://sundskole2020.dk/grejbanken/

