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Nyhedsbrev for SundSkole 2020, 10. april. 2019 

12 folkeskoler i Aabenraa ønsker at deltage i Kend dit 
land 2019/2020 

Med Kend dit land får danske skoleelever i 4. kl. mulighed for på 

busture rundt i landet at stifte bekendtskab med Danmarks 

mangfoldige natur, kultur og historie. Formålet er at øge børns 

kendskab til den alsidige kultur, natur og historie, som Danmark 

rummer. 

SundSkole2020 sender på vegne af de 

interesserede folkeskoler- og i samarbejde med Skole og 

Undervisning en samlet ansøgning til Kend dit land, Slots- og 

Kulturstyrelsen. Arbejdsgruppen forventer svar  d. 15. maj. 

Herefter modtager de respektive skoler besked. 

 

Skal jeres skole have sit eget Royal Run?  

Som optakt til Royal Run, som afvikles rundt om i landets større byer, 

arrangeres Royal Run ugen. Dem som ikke har mulighed for at 

deltage i Royal Run d. 10. juni får nu muligheden for at tage del 

i løbefesten alligevel. Alle interesserede skoler kan nemlig skabe 

deres eget Royal Run fra d. 1. juni og frem til d. 10. juni.  

Læs mere: Skab jeres eget Royal Run 

Tilmeld jeres skole: Til Marianne Havn, mhav@aabenraa.dk. SundSkole2020 betaler og bestiller en 
Royal eventpakke, som bringes ud til skolens sundheds- og bevægelseskoordinator. En eventpakke 
indeholder balloner, flag og minebånd.  
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Gratis diplommodul: Motorisk udvikling og kropslig læring 

I forlængelse af skolecertificeringerne inden for bevægelse og idræt udbyder SundSkole2020 i 

samarbejde med UC SYD et diplommodul i efteråret 2019. Modulet er et valgmodul på Pædagogisk 

diplom, men kan tages selvstændigt. Fagområdet er Idræt, krop og bevægelse, 10 ECTS. Pædagoger 

og lærere med tilknytning til folkeskoler i Aabenraa Kommune, med minimum to års relevant 

erhvervserfaring kan deltage. 

 

Tid og sted: Tirsdage kl. 8-12, opstart sep. 2019 på UC SYD, Aabenraa. Modulplan tilsendes ved 

tilmelding.  

Pris: Modulet er fuldt finansieret af fondsmidler fra A.P. Møller Fonden og SundSkole2020. 

Tilmelding og spørgsmål: kontakt Marianne Havn, mhav@aabenraa.dk eller Tlf 29 74 79 00. 

 

Nyt fra Grejbanken: 

Kanoer 

Har du lyst til at give dine elever en fed natur- og 

friluftsoplevelse fra søssiden? Så kommer her den oplagte 

mulighed. Friluftsrådet har støttet Grejbanken med 

100.000 kr. til at indkøbe 10 kanoer til undervisningsbrug i 

folkeskolen. Kanoerne kan bookes via Grejbanken, 

SundSkole2020, hvis den ansvarlige underviser har et 

gyldigt kanokørekort.  

 

Kanokørekort 

Et kanokørekort sikrer et grundlæggende kendskab til sejlads med elever samt regler og praktisk 

sejlads herunder kæntring, bjærgning m.v. På kurset præsenteres forskellige undervisningsforløb, 

som kanosejlads kan understøtte. Deltagerne skal have bestået en godkendt svømmeprøve. 

Kanokørekortet afholdes man. d. 20. maj og man. d. 3. juni, kl. 10-15. Mødested tilpasses i forhold 

til vind og vejr. Yderligere informationer vedr. kurset udsendes i begyndelsen af maj. 

Hvem kan deltage: Kurset henvender sig primært til undervisere i udskolingen, og alle med 

tilknytning til folkeskoler i Aabenraa Kommune kan deltage. 

Spørgsmål: kontakt Mik Haar på mihaa@nst.dk eller Tlf 2028 9921.  

Tilmelding:  

Kanokursus, d. 20. maj 

Kanokursus, d. 3. juni 

https://www.ucsyd.dk/videreuddannelser/paedagogisk-diplomuddannelse
https://www.ucsyd.dk/videreuddannelser/paedagogisk-diplomuddannelse
mailto:mhav@aabenraa.dk
mailto:mihaa@nst.dk
https://aabenraa.nemtilmeld.dk/275/
https://aabenraa.nemtilmeld.dk/276/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0hYWMu5DhAhXGD5oKHaCLBoIQjRx6BAgBEAQ&url=http://breddeidraet.nu/wp-content/uploads/2016/01/Den-Bl%C3%A5-Rambla-Aarhus-Kommune.pdf&psig=AOvVaw0_zONZ41196WVIAVaiK4lN&ust=1553162390007279
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SLAPPUK 

Slappuk er et interaktivt læringsmiddel eller det 

interaktive lege- og træningsredskab, som med lyd og 

lys reagerer på dine berøringer og bevægelser. Slappuk 

passer perfekt ind i den daglige undervisning på 

praktisk talt alle niveauer og i samtlige fag.  

Slappuk udlånes I Grejbanken: 

www.sundskole2020.dk/grejbanken 

Se Slappuk instruktionsvideo 

 

Arrangementer på vej 

Skole OL Atletik. Aabenraa Stadion, ons. d. 8. maj, kl. 9-15. 5. og 7. årg. Læs mere og tilmeld din 

klasse 

Skole OL Cross for 4.-7. årgange mandag d. 13. maj 2019 kl. 9-12. Mødested Ravnholt p-plads. Læs 

mere og tilmeld din klasse 

 

Skolekoncert for indskolingen med FolkBALTICA i Sønderjyllandshallen tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 

9:30-10:30. Læs mere og tilmeld din klasse 

 

Skole OL Orientering: Stort O-løb for 6. kl., Hjelm Skov, Aabenraa, 22. maj, 2019, kl. 9-12. Arrangør 

OK Syd. Læs mere og tilmeld din klasse 

 

Sæt møllen i sving. En sjov og anderledes skoledag for 6. årgang v. Damgaard Mølle, tirsdag d. 28. 

maj 2019 kl. 9-13:30. Læs mere og tilmeld din klasse 

 

 

 

 

 

 

http://www.sundskole2020.dk/grejbanken
https://www.youtube.com/watch?v=0QA0ZsISasc
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/skole-ol-atletik-2019
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/skole-ol-atletik-2019
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/skole-ol-i-cross-2019
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/skole-ol-i-cross-2019
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/skolekoncert-folkbaltica
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/skole-ol-orientering-2019
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/saet-mollen-i-sving

