Nyhedsbrev oktober 2018
Kære forældre
Så blev det rigtigt efterår, og et nyt skoleår er godt i gang. Der sker mange spændende ting både
inde og ude på skolen.
Rettighedsskole under UNICEF
Der er dannet et nyt rettighedsråd med gamle og nye medlemmer. I kan se, hvem der er i rådet i
læringscentret – her er der ophængt fotos af medlemmerne. Ligeledes har alle klasser lavet
klassecharter, som holder fokus på ”Børns rettigheder” – det afføder automatiske også, hvilke
pligter, der følger med – både over for den enkelte såvel som hele klassen.
Et andet tiltag for 0. – 3. klasse ser I herunder:

Rettighedsbamsen er ankommet til Kroggårdsskolen, og med
den – en lille sjov opgave sammen til 0. – 3. klasse.
Hver klasse har hver 2 uger til at lave noget, som de kan vise
kort på indskolingens morgensamling. Det kan være billeder af
klassen, som arbejder med børnekonventionen, fysiske
produkter som plancher, plakater mm.
Opgaven er, at bamsen ikke kender til Børnekonventionen, og
det skal vi i indskolingen hjælpe den med. Man vælger som
klasse en artikel fra Børnekonventionen, som man gerne vil
lære bamsen om (og måske lære noget selv). Bamsen har intet
navn, intet køn, ingen tilknytning til noget, og det skal vi
hjælpe den med. Bamsen vil efterhånden få en identitet og blive
maskot for arbejdet med børnekonventionen i indskolingen.
Start tidspunkt tirsdag d. 2/10 2018 i 1.a
Ideer og inspiration: https://www.unicef.dk/boern-skole
Mange hilsner fra
Kroggårdsskolens Rettighedsråd

Valgfag i ungeskolen
I dette skoleår har vi igen et samarbejde mellem skolerne: Søhusskolen, Næsby skole, HC Andersen
skole, Ungdomsskolen 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. På tirsdag starter valgfagene (Uge 40, 41, 43,
44 og 45) og igen fem efter jul.

Læsebånd
Kommunens fokusområde er bl.a. 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 så vidt muligt 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.
Børnene i Robotbyen
Et andet af kommunens fokusområde er ”Børnene i Robotbyen”. Børn- og Ungeforvaltningen har
gennem arbejdet med den strategiske indsats Børnene i Robotbyen til formål at gøre børn i Odense
bekendte med teknologi og styrke børnenes kompetencer indenfor STEM-fagene og det 21.
århundredes kompetencer. Indsatsen involverer det lokale arbejdsmarked og uddannelsessystem.
Læs mere på nedenstående link:
https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget?DagsordenID=592
På Kroggårdsskolen ser vi teknologi som mere end robotter og programmering.
Vi har fokus på teknologiforståelsen i mange sammenhænge. Eleverne skal blive aktive og kritiske
brugere af mange forskellige teknologier, programmer og online brugerflader. Indsatsen skal gøre
eleverne omstillingsparate, idegenererende, samarbejdende og udviklende.
Vi arbejder på at udbrede brugen af teknologier blandt skolens ansatte, og vi arbejder på at udvikle
en "rød tråd" for alle elever på hele skolen, så vi opnår en naturlig progression op gennem
skoletiden.
Ungecenter Kroggård
Det nye center er nu åbnet. Der er indgang fra Smedebakken. Åbningsdage er mandag, tirsdag og
torsdag. Se de mange tilbud og aktiviteter på:
https://www.ungodense.dk/Ungdomscentre/Krogg%C3%A5rd
Afdelingsleder Vera Perino
Afdelingsleder for sfo og 0.-5. klasse Vera Perino har sagt sin stilling op. Hun har valgt et nyt
arbejde. Veras sidste arbejdsdag er torsdag d. 11.10.
Med venlig hilsen og rigtig god efterårsferie
Mogens Falk
Skoleleder

