Nyhedsbrev oktober 2017
Kære forældre
Så blev det rigtigt efterår, og et nyt skoleår er i gang på bedste vis. Der sker mange spændende ting
både inde og ude på skolen.
Fra sidste nyhedsbrev ved I, at vi arbejder på at blive rettighedsskole under UNICEF med fokus på
Børnekonventionen og FN´s 17 verdensmål ( https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/ ). Det
starter vi op i uge 41 med emneuge, Kick-Off og Rettighedsløb. Programmet er følgende for alle
elever:
mandag – onsdag kl. 8 – 14: Arbejde i værksteder på tværs af klasserne
torsdag kl. 8 – 13: Hver klasse udarbejder et charter og gør udstillingerne klar
torsdag kl. 16 – 18: Kick-Off: Her inviteres alle forældre- ligeledes møder alle børn og unge, da vi
laver forlagt undervisning. Program til eftermiddagen følger.
Fredag kl. 8 – 11.30: Eleverne møder kl. 8. Opvarmning i skolegården kl. 8.30 – 9. Her opfordrer
vi alle forældre til at deltage. Afslutning kl. 11.00. Eleverne har fri kl. 11.30 og kan gå med
forældrene hjem. Der er SFO fra kl. 11.30 til de børn, der skal blive.
Vi håber på en spændende, lærerig og fornøjelig uge.
Valgfag i ungeskolen
I dette skoleår har vi igen et samarbejde mellem skolerne: Søhusskolen, Næsby skole, HC Andersen
skole, Ungdomsskolen Ung Nord og Kroggårdsskolen. Vi har lavet et meget spændende udbud af
valgfag til de mange 7. – 9. klasses elever, der går på de 4 skole.
Valgfagene omfatter alt fra E-sport over Innovation til Lystfiskeri - se det meget alsidige udbud på
skolens hjemmeside under den vertikale bjælke yderst til højre.
Valgfagene kører over ti tirsdage hen over skoleåret. Fem er placeret her i efteråret startende lige nu
efter efterårsferien og igen fem efter jul.

Læsebånd
Kommunens fokusområde er tidlig indsats og fokus på læsning, som er ”alle fags moder”.
Vi starter læsebånd igen her lige efter efterårsferien. Læsebåndet kører indtil påske.
Formålet er selvfølgelig at øge elevernes læsekompetence i en rolig ramme.
Konceptet er, at alle elever læser i de første 20 min. hver morgen.
Lærerne og pædagogerne husker eleverne på altid at have en bog med, men den enkelte lærer kan
også vælge, at der skal læses noget bestemt faglitteratur eller en fælles bog.
I børneskolen er det også en fin chance for læreren til at få læst lidt med alle børn og få et indtryk af
deres læsevaner.

Med venlig hilsen og rigtig god efterårsferie
Mogens Falk
Skoleleder

