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Genforeningstilbud på Skoletjenesten
Historie, tysk, billedkunst, biologi, natur og
teknik:
Vil din skole også markere Genforeningen 2020?
Fx gennem 9 Plug ’n’ play læringsforløb, hvor
tyske og danske elever mødes i Gram Lergrav og
på Naturkundemuseum Niebüll eller
Kunstmuseet Brundlund Slot og Nolde museet i
Seebüll. Plug ’n’ play forløbene er gratis og
kombinerer en kulturinstitution syd og nord for
grænsen. En lang række Genforeningstilbud er
tilgængelige på:
www.skoletjenesten.dk/aabenraakommune

Kæntringsøvelser og kanoslalom
Humøret var højt da Bodil, Manfred, Chriss, Mette og alle de andre 11 undervisere fra Løjt Kirkeby
Skole, Hovslund Børneunivers, Stubbæk -, Hærvejsskolen og Høje kolstrup skole, tog Kanokørekort
ved Kalvø. Udfordringer var mange: kæntringsøvelser, makkerredning og padelteknik. Kursisterne
kan nu booke kanoerne i
Grejbanken via:
www.sundskole2020.dk/grejbanken
Friluftsrådet har støttet SundSkole
2020´s Grejbank med 100.000 kr. til
at indkøbe de 10 kanoer og
kanotrailer.
Vil du også have Kanokørekort?
Mik Haar, kursusleder, tilbyder
kursus i kanokørekort, fre. d. 23.
aug. 2019, kl. 9-14. Læs mere og
tilmeld dig
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100% Fremmed i Aabenraa og Frøslev
Billedkunst, dansk, samfundsfag, historie:
I uge 34 og 36 kommer udstillingen 100% Fremmed? til Aabenraa og Frøslev. Sammen med
udstillingen tilbydes en række gratis workshops til 4-10. kl. 100% Fremmed? er et kunstprojekt, der
portrætterer 250 borgere, som har fået asyl i Danmark siden 1956 i tekst, billede og ord. Med støtte
fra Nordea-fonden rejser hovedudstillingen med de første 100 portrætter til 20 byer over hele
landet og udvides i hver by med 10 portrætter af lokale tidligere flygtninge.
Læs mere og book en workshop

Nyt fra Grejbanken: Vikingeudstyr og tennissæt
Inddrag vikingeudstyr i din undervisning og gør formidlingen af vikingetiden mere nærværende for
eleverne: skjolde, hjelme, kjortler og runeristning. Sænk nettet, spil skumtennis på
badmintonbanerne eller lav en aftale med den lokale tennisklub. Book klassesæt til vikingetema og
tennis i Grejbanken: www.sundskole2020.dk/grejbanken

Arrangementer på vej
Inspirationskursus om førstehjælp og livredning i svømmeundervisningen. I forbindelse med
Aabenraa Kommunes bassinprøve udbydes samme dag, tirs. d. 2. juli, kl. 10-12, et
inspirationskursus i førstehjælp og livredning til brug i undervisningssammenhæng. Læs mere og
tilmeld dig
Netværksmøde for idrætsundervisere. Mød de lokale åben skole aktører, book et forløb og få
inspiration til din undervisning. Tirs. d. 6. aug., kl 8:30-12. Læs mere og tilmeld dig
Grejbankens Roadshow på Bylderup -, Høje Kolstrup – og Hærvejsskolen. Hvad indeholder
Grejbanken? Hvordan kan jeg bruge grejet i min undervisning? Tilmelding senest fre. d. 21. juni
2019 til værtsskolerne: Høje Kolstrup skole, Hans Gade, hgade@aabenraa.dk , Hærvejsskolen,
Pernille Bøtker Reschat, pbr@aabenraa.dk, Bylderup skole, Søren Lund, slun@aabenraa.dk
Sæt møllen i sving. En sjov og anderledes skoledag for 6. årgang v. Damgaard Mølle, ons. d. 4. sep.
2019, kl. 9-13:30. Læs mere og tilmeld din klasse
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