Nyhedsbrev for SundSkole 2020, april 2018

Legeskibet anløber Aabenraa Havn
600 elever får mulighed for at snuse til det maritime liv og
deltage i spændende læringsforløb om leg, bevægelse og
entreprenørskab. Det bliver en hæsblæsende uge, når den store
skonnert anløber Aabenraa Havn man. d. 13. aug. Legeskibet
tilbyder
mellemtrinet
legeforløb for 45. kl. i en maritim
kontekst,
Aspirantkursus til skolernes legepatruljer og kursus i design
og leg. Udover skoleforløbene omfatter programmet også
aktiviteter for daginstitutioner og Store legedag for Aabenraa
Kommunes borgere.

Roadshow
Kom og se Grejbankens materialer og få inspiration til, hvordan du kan
bruge grejbanken i undervisningen. Grejbanken besøger 4 skoler og
inviterer værtsskolen og naboskolernes pædagogiske personale til
workshop og inspiration:
Demonstration af Grejbanken
Alle er velkomne. Ingen tilmelding.
Tirs. d. 7. aug.
Kongehøjskolen, kl. 9:30-11
Tinglev skole, kl. 13:30-15
Ons. d. 8. aug.
Løjt Kirkeby skole, kl. 9-10:30
Lyreskovskolen, kl. 13-14:30
Book grej i Grejbanken: www.sundskole2020.dk/grejbanken

Transportpulje til åben skole
SundSkole 2020 har afsat en transportpulje på 90.000 kr. i 2018 til at understøtte åben skole tilbuddene på
Aabenraa Kommunes fællesportal for åben skole. Midlerne uddeles efter Først til mølle princippet. Det

fremgår af de enkelte beskrivelser på portalen, hvilke tilbud skolen kan søge støtte til. Se:
www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune

Milepæl for Take Action
To dage fyldt med engagement, idegenerering, frustrationer og smil på læben: 30
undervisere deltog d. 22-23. marts i Take Action efteruddannelse i innovation og
entreprenørskab. Efteruddannelsen bød på oplæg fra Playfull innovation LEGO
House og fordybelse i innovationsprocessen. Næste skridt bliver at få
implementeret metoden i undervisningen fra næste skoleår.

Lån en kompetence
Nina og Carsten, undervisere på Hjordkær skole tilbyder at komme ud til andre
skoler i Aabenraa Kommune og præsentere Den levende fortælling for eleverne.
Brænder du også for at formidle et forløb til andre skolers
elever? Hør nærmere om vilkårene for samarbejdet: Kontakt
Marianne Havn, mhav@aabenraa.dk, Tlf 29 74 79 00
Læs mere og book Nina og Carstens åben skole forløb på
skoletjenesten.

Idrætsskolecertificering: Så er vi i mål!
Tillykke til idrætsfaggrupperne på Tinglev -, Løjt Kirkeby og Felsted
Centralskole, som er det første kuld idrætscertificerede skoler.
KOSMOS, UC Syd har stået bag kursusforløbet, som har strakt sig over 2
skoleår. Det kommende skoleår påbegynder yderligere 10 skoler
efteruddannelsen.

Arrangementer på vej
Legeskibet: kreativitet og samarbejde. Aabenraa Havn, d. 14-17. aug. 2018. 4-5. årg. Legematrosen
inviterer indenfor i Legeskibets legeunivers med fortællinger, fælleslege, samarbejdsøvelser, kaste
– og kamplege. Læs mere og tilmeld din klasse.
Legeskibet: Aspirantkursus til legepatruljer, Aabenraa Havn, man. d. 20. aug., kl. 9-13. Vil I gerne
igangsætte en Legepatrulje på skolen eller er I allerede i gang? Kurset udbydes til 3 skoler, som hver
kan deltage med max. 11 elever. Læs mere og tilmeld din Legepatrulje.
Skole OL atletik og bueskydning. Aabenraa Stadion, ons. d. 16. maj, kl. 9-15. 5. og 7. årg. Sidste
tilmelding, man. d. 30. april.

Skolernes Find Vej Dag. Aabenraa Stadion, tirs. d. 22. maj, kl. 9-12. 6. årg. Sidste tilmelding, tors. d.
10. maj.
Sæt møllen i sving. Damgaard mølle, ons. d. 30. maj, kl. 11-14. 6. årg. LEDIGE PLADSER: 2 klasser.
Læs mere og tilmeld din klasse.
Anlæg en skolehave på 1,5 t. Workshop for undervisere. Tors., d. 31. maj, 2018, kl 14-17 på
Lyreskovskolen. Tilmelding.

