Nyhedsbrev for SundSkole 2020, dec. 2018

Lån en kompetence: Udeskole – hvordan gør jeg?
Savner du inspiration til at inddrage naturen som læringsrum i din
undervisning? Så kan du booke Mik Haar, naturskoleleder, til faglig
sparring om udeskoledidaktik i 0-10. kl. Udgangspunktet er de lokale
muligheder for udeskole i en række vidt forskellige fag. Det foregår på i
din undervisning, på din skole og i dine lokale omgivelser. Tilbuddet er
gratis og er en del af SundSkole 2020 programmet.
Læs mere og book Mik:
www.skoletjenesten.dk/tilbud/udeskole-hvordan-gor-jeg

Lån en kompetence: Robotkæledyr og microbits
Få inspiration til at arbejde med kodning af Microbits og med at bygge egne robotter. Merete Barrit
Hansen, pædagogisk konsulent, tilbyder dig at indgå i dine
4-6. klasser i et særligt forløb i innovation og
entreprenørskab, hvor klassen skal bygge robotkæledyr ved
hjælp af genbrugsmaterialer og kodning af Microbits.
Læs mere og book Merete:
www.skoletjenesten.dk/tilbud/robotkaeledyr-medmicrobits

Undgå luksusfælden
Pengeugen, 11-15. marts 2019 sætter fokus
på undervisning i privatøkonomi i
grundskolens ældste klasser, 7-9. klasse. Alle
skoler, klasser og lærere kan være med og
anvende det undervisningsmateriale, der er
udviklet særligt til Pengeugen. I samme uge
kan skolerne få lokalt besøg af Borgerservice
Aabenraa Kommune, der vil stå for et oplæg om NemID og digital post.
Læs mere om undervisningstilbuddet og tilmeld din klasse:
www.skoletjenesten.dk/tilbud/pengeuge-den-11-15-marts-2019

Nyt i Grejbanken: Byg op til Skole OL Atletik og Orientering
Lån de nye atletikpakker og udstyr til orienteringsløb i Grejbanken og
byg et forløb op til Skole OL Atletik, d. 8. maj og Skole OL Orientering,
d. 22. maj. Også nyt klassesæt til streetforløb: skateboards, løbehjul,
trickcykel.
Book i Grejbanken

Højsæson for danefæ
Book en lokal guide, og prøv at gå med metaldetektor. Sønderjyllands
Amatørarkæologer vil gerne besøge dig og dine elever og tage jer
med ud på de lokale arealer med metaldetektor. Netop nu, hvor
markerne er åbne. Historie, 4-6. kl. Læs om åben skole tilbuddet:
www.skoletjenesten.dk/tilbud/jagten-pa-fortiden

Arrangementer på vej
Innovation med makey makey og scratch kodning. 6. kl. Tirs. d. 7.5. Tilmeld din klasse.
Innovation med makey makey kodning. 4-5. kl. Man. d. 6.5.
Tilmeld din klasse.
Skole OL Atletik. 500 elever fra 5. og 7. kl. dyster i løb, spring og
kast. Ons. d. 8. maj, 2019, kl 9-15. Arrangør AAIG Atletik. Læs mere
og tilmeld din klasse.
Skole OL Orientering: Kæmpe Oløb for 300 elever fra 6. kl., Hjelm
Skov, Aabenraa, 22. maj, 2019, kl. 9-12. Arrangør OK Syd. Læs
mere og tilmeld din klasse.

