Nyhedsbrev for SundSkole 2020, okt. 2018

Insekthotel og garbageart
Byg et insekthotel og design et fantasiinsekt ud af genbrugsmaterialer. Det
var opgaven, da 60 elever fra Hjordkær -, Tinglev skole og Hellevad
Børneunivers, fre. d. 14.9, deltog i åben skole tilbuddet Byg Aabenraas
største insekthotel. Eleverne arbejdede med spørgsmålene: Hvor lever
insekterne i byen? Hvordan kan man forbedre deres livsbetingelser? Besøg
insekthotellet frem til april 2019 i Genforeningshaven. Tilbuddet var
arrangeret af Arwos, Naturskolen Kelstrup Plantage og SundSkole 2020.
Hold øje med, hvornår tilbuddet gentages og se de 102 åben skole tilbud i
Aabenraa Kommune på: www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune

Kend dine menneskerettigheder
For at markerer årets Børnerettighedsdag arrangerer Amnesty International,
Frøslev Lejren og SundSkole 2020 to temadage for 9-10. kl. i Frøslevlejren d. 20. nov. og 21. nov. 2018. Læs
mere og tilmeld din klasse: www.skoletjenesten.dk/tilbud/kend-dine-menneskerettigheder

Hjernesmart læring
Sociolog Anette Prehn har oversat hjernens spilleregler til pædagogisk praksis. I workshoppen Hjernesmart
læring giver hun en række bud på, hvordan du gør din undervisning mere engagerende for elevernes
hjerner. Workshoppen er arrangeret på opfordring fra Sundheds- og bevægelseskoordinatorerne og PLF AKT
og inklusion. 50 gratis billetter udbydes til skolernes pædagogiske personale efter ”først-til-mølleprincippet.” Man. d. 5.11.2018, kl.13-16, Byrådssalen, Skelbækvej 2, Aabenraa. Book en billet.

150 undervisere deltog i Grejbankens roadshow
Klar til det nye skoleår med inspiration fra
Grejbanken. 150 undervisere fra 11 skoler
deltog i de 4 forskellige demoer af Grejbanken i
aug. Grejbanken udvider sig løbende. På
trapperne er udlånspakker til atletik, street og
skate. Fik du booket?
www.sundskole2020.dk/grejbanken

Sundheds- og bevægelsesindsatser godt i gang på alle skoler
Brug af Vamos-kort i undervisningen på Stubbæk skole, integrering af
yoga i skolen i Kollund eller forløb om søvn og trivsel på Bylderup
skole. Sundheds- og bevægelsesindsatser på skolerne er meget
forskellige. Alle skoler er godt i gang og har udpeget 1-2
koordinatorer hver og anden runde af efteruddannelsesforløbet for
koordinatorerne afsluttes i jan. 2019. Den enkelte skole udvælger
hvert år fire fokusområder, der skal være med til fremme sundhed,
trivsel og bevægelse på skolen, og arbejder med målene ud fra
SMARTE mål metoden.

Plug ’n’ play i grænselandet
Kulturakademiet formidler besøg på museer syd og nord for
grænsen, hvor danske og tyske klasser møder hinanden. Eleverne arbejder med museernes udstillinger og
afprøver deres tyskfærdigheder. Skræddersyet undervisningsmateriale til før, under og efter kan
downloades gratis. Læs mere: www.skoletjenesten.dk/tilbud/plug-n-play-i-graenselandet

Åben hus for pedeller
Grejbanken indeholder materialer, som skolerne kan benytte til større arrangementer. Fx pavilloner, scene
og musikanlæg. Er du pedel? Vil du se, hvad du kan låne, og hvordan du booker? Vil du drikke en kop kaffe
med kollegerne fra de andre skoler? Så kig forbi Grejbanken, ons. d. 7. nov., kl. 13-15. Tilmelding.

Andre arrangementer på vej
Åben hal: I uge 42 tilbyder Aktiv Aabenraa gratis idrætsaktiviteter for elever og familier. Se
programmet: www.aktivaabenraa.dk
Naturfagsmaraton 2019, lærerkursus: Løjt Kirkeby skole, 20. nov., kl 13-16. Læs mere og tilmeld
dig.
Skole OL Orientering: Kæmpe Oløb for 6. kl., Hjelm Skov, Aabenraa, 22. maj, 2019, kl. 9-12.
Arrangør OK Syd. Læs mere og tilmeld din klasse.

