Nyhedsbrev november 2018
Kære forældre
Børnetopmødet 2018 UNICEF – Rettighedsskole (se fotos fra dagen på skolens hjemmeside)
Søg overskriften på Facebook, så kan du følge de 22 rettighedsskoler – herunder Spurvelundskolen
og Kroggårdsskolen, og de 14 nye der er på vej – herunder Næsby skole. I fredags var skolens
rettighedsråd sammen med repræsentanter fra Ungecenter Kroggård i FN-byen i København til
Børnetopmødet 2018, hvor fokus blev sat på FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed på vores klode.
På forhånd havde vores rettighedsråd valgt at arbejde med verdensmål 3 – ”Sundhed” med specielt
fokus på mental sundhed og trivsel. Her tænkes især på forbyggende tiltag inden for ”Digital
mobning”. Dette vil Rettighedsrådet udbrede på hele skolen.
Ungecenter Kroggård
Hvad sker der lige nu? Ja, kælderen er rømmet, og Ungecentret holder midlertidigt til i 8. klassernes
område, hvortil der er adgang til fra parkeringspladsen. Jeg kan love et fantastisk flot Ungecenter,
der skal stå færdigt lige før sommerferien. Ønskerne er afleveret, der er tegnet og projekteret. Nu
kommer det i licitation, som vi spændt venter på udfaldet af. Sådan skrev jeg for præcis 1 år
siden.
Onsdag den 24. Oktober – på FN´s fredsdag – blev det nye Ungdomscenter på Kroggårdsskolen
indviet. Ungdomscenteret skal danne rammen for et attraktivt samlings- og læringsmiljø for unge i
hele lokalområdet, som favner Næsby, Spurvelund, Søhus og Kroggård. Arrangementet bød på
indvielsestaler ved rådmændene for By- og Kulturforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen,
Jane Jegind og Susanne Crawley Larsen.

	
  

Fra slidte klublokaler til et moderne og attraktivt ungdomscenter - UC Kroggård
Ungdomscenter Kroggård er et af de 10 ungdomscentre i Odense. Ombygningen af de tidligere
klublokaler har stået på et helt år, men nu er ventetiden forbi. Nu står det fuldstændigt nye
Ungdomscenter på 800 kvm. klar til brug. Projektet har kostet 8 mio. kroner og omfatter en
modernisering af Kroggårdsskolen samt en ombygning af de tidligere klublokaler, som i dag er et
moderne og attraktivt Ungdomscenter - nemlig UC Kroggård.
Ungdomscenterets faciliteter kombineret med skolens øvrige faglokaler giver mulighed for at
udvikle et helt unikt samlingssted for unge, hvor de kan deltage i det positive fællesskab. Samtidig
skaber det en gensidig sammenhængskraft samt styrket samarbejde mellem Kroggårdsskolen og
Ungdomscentret.
Ungdomscenteret vil favne både ungdomscenteraktiviteter, fritidsundervisning, undervisning for
talenthold, fællesskabsstyrkende aktiviteter på tværs af skolerne i området, Headspace
samtalegrupper samt øvrige projekter.
Et ungdomscenter, hvor teknologi og kreativitet går hånd i hånd
Ungdomscenter Kroggård har en stærk profil inden for teknologi og kreativitet. Et fokusområde, der
samarbejdes om med Kroggårdsskolen. Samarbejdet med skolen skal medvirke til, at unge gøres
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mere nysgerrige på de teknologiske muligheder og kreative løsninger, får mod til at bygge og
afprøve egne modeller samt har den vedholdenhed, der skal til, hvis det ikke lykkes hver gang.
Ungdomscenterets aktiviteter afspejler i høj grad den teknologiske og kreative profil. De unge kan
se frem til at deltage i aktiviteter inden for bl.a.: Technology - Tech Space, Micro Bits, Lego Mind
Storm, Kunst og Design, Elektronikværksted, talenthold, unges egne projekter samt ’Verden
omkring dig’. Derudover tilbydes de unge musikhold i samarbejde med Fritidsundervisningen samt
samtaler og aktiviteter med Headspace.
Et frirum, der giver plads til alle
Gennem aktiviteterne i Ungdomscenteret vil de unge opleve, at deres mening tæller. De er med til at
sætte dagsordenen og påvirke stedets aktiviteter. De kan mødes med dem, de kender eller udvikle
nye venskaber og samtidig udvikle deres sociale og personlige kompetencer. Kroggårdsskolen og
Ungdomscenteret arbejder ud fra målsætningen om, at alle børn og unge har ret til at være en del af
et positivt fællesskab. Her er plads til alle.
Det er helt gratis at benytte UC Kroggård – det kan alle børn og unge fra og med 5. klasse og
opefter.
Skolepatrulje
Skolepatruljen står ved skolen fra kl. 7.45 – 8.00 i ført deres gule frakker. Husk at respektere dem
og kør forsigtigt. Håber, at også forældre til de mindre børn, nu vil bruge afsætningsmuligheden på
Brinken.
Når børnene skal hjem på forskellige tidspunkter, så er der ikke en patrulje. Husk derfor stadig at
træne færdselsregler i trafikken med jeres børn.
Med venlig hilsen
Mogens Falk
Skoleleder
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