Nyhedsbrev for SundSkole 2020, august 2019

Genforeningsbussen 2020
Genforeningsbussen er bemandet af formidlere fra Museum Sønderjylland. Tilbuddet er målrettet
udskolingen. Hvis din skole vil have besøg af Genforeningsbussen, så kan den bookes en hel dag i uge 5 og
16, 2020. Læs mere herom: Genforeningsbussen – et roadshow om identitet, sprog og historie

Nyt på skoletjenesten.dk/aabenraakommune
Se de mange nye åben skole tilbud, fx:
100% Fremmed
Skate i skolen
Edison opfinderkonkurrence
Abena – robotter, automatisering og effektiv produktion
Klimatilpasning og regnvandsbassiner
Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet
Gadeteaterfestival 2019
Søg og få transporten til åben skole dækket: SundSkole 2020’s
transportpulje.

Dit lokale åben skole katalog
Find inspiration til det kommende skoleår i Aabenraa kommunes lokale katalog, som er omdelt til
din skole. Download pdf.

Kursus: Leg på streg i udskolingen
Det kan være svært at inddrage bevægelse i fagene i udskolingen.
Leg på stregs nye undervisningsmateriale har fokus på netop
denne udfordring: Bevægelse i udskolingen. Leg på streg er et
koncept, som er udviklet til at fremme bevægelse i skolen. På Leg
på streg kurset bliver du introduceret til, hvordan du i praksis kan
anvende bevægelsesaktiviteter til at understøtte fagmål i
udskolingen i dansk, sprogfag, kulturfag, matematik, øvrige
naturvidenskabelige fag og sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab.
Pia Anette Nielsen varetager kurset. Pia er tidligere
folkeskolelærer og har stor erfaring med at inddrage bevægelse i
den faglige undervisning. På kurset vil du få udleveret
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undervisningsmaterialet. Læs mere om Leg på streg i udskolingen.
Leg på streg i udskolingen, Høje Kolstrup skole, man. d. 26. aug. 2019, kl. 13-16. Tilmelding.

Kursus: Livsduelighed i et styrkeperspektiv
Nyt om den fælles indsats for ikke uddannelsesparate elever, Aabenraa kommune:
Arbejdsgruppen for turbolæringsforløb 2020 har planlagt et kursusforløb målrettet tovholdere for
turbolæringsforløb, Aabenraa Kommune samt AKT-konsulenter i udskolingen. Kurset afholdes tors.
d. 31. okt.- fre. d. 1. nov. 2019, som eksternat i Aabenraa kommune. Skolerne vil modtage
kompensation for medarbejdertimer til vikar svarende til de 12 kursustimer.
Kursusholder er Louise Tidmand fra Styrkeakademiet. Louise er uddannet lærer og kandidat i
pædagogisk psykologi. Er pt. ved at afslutte sin Ph.D. ved Aarhus Universitet med fokus på
livsduelighed hos børn og unge.
Det er vigtigt at alle udskolingsskoler sender min. 1 repræsentant, da kurset vil danne ramme for
det fælles tilbud til vores endnu ikke uddannelsesparate elever. Kurset er gratis og de 20 pladser er
øremærket følgende deltagere:




Seks undervisere fra tovholder- og planlægningsgruppen (matematik, dansk og Dit liv-din
læring).
AKT-konsulenter fra udskolingsskolerne
Mik Haar fra Naturskolen Kelstrup

Tilmeldingsfrist d. 28. august: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/316/
Har du spørgsmål? Kontakt Marianne Havn: mhav@aabenraa.dk

Grydeklar færdselslektion og lån af Børneulykkesfondens trafiklegeplads
Planlægger du færdselslære i indskolingen for løbehjul og cykler? Vil din skole låne
trafiklegepladsen i ons-fre., d. 4-6. sep. 2019, i ugen op til Tour de kids eventet i Aabenraa, lør. d.
7.9? Børneulykkesfonden udlåner
trafiklegepladsen gratis til 3 skoler i Aabenraa
kommune. Børneulykkesfonden bidrager med
materialer til en 45 min. lektion, som eleverne kan
arbejde med sammen med deres lærere omkring
cykelkørekort og div. opgaver. Banen måler 10 x 10
m og bliver blæst op, når den er i anvendelse i
skolegården. Den er velegnet til undervisning af
hele klassen i indskolingen. Hvis din skole er
interesseret, så hør nærmere og kontakt Lea Kølby, SundSkole 2020, lkd@aabenraa.dk

Milepæl: Alle bevægelsesskolecertificeringer er afsluttede
Folkeskolerne i Aabenraa Kommune er godt på vej, til at skabe en folkeskole, hvor bevægelse
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understøtter læring på en meningsfuld og
motiverende måde: Lyreskovskolen afsluttede, som
den sidste skole et kompetenceløft, som sikrer
eleverne mere bevægelse i undervisningen. Ca. 700
undervisere har gennemført forløbet. Data fra
SundSkole 2020’s undersøgelse i sep. 2018 viser, at
eleverne har signifikant mere bevægelse i
undervisningen, end de havde før.

Arrangementer på vej
Kanokørekort for undervisere i Aabenraa kommune, fre. d. 23. aug., kl. 9-14. Tilmelding
Lærercamp, Edison opfinderkonkurrence, 22. aug. 2019. Tilmelding: Merete Barrit Hansen,
mbha@aabenraa.dk
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