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Skolelederen skriver
Hverdagen er atter tilbage, og som skoleleder er det utrolig dejligt at opleve, hvordan vi er kommet godt i gang med
skoleåret rundt omkring på årgangene. Selvom vi omgiver os med kendte ansigter og har arbejdet på Fremtidens Skole i
flere år nu, så skal vi huske på, at vi kun lige har taget hul på Læringshusets andet skoleår.
Som jeg skrev ud forud før første skoledag, kommer vi især til at have fokus på samvær, fællesskab og trivsel i dette skoleår.
Det gælder hele vejen rundt blandt eleverne og medarbejderne, men også i elevrådet, ledelsen og skolebestyrelsen. At vi
trives i vores nye hus, er nemlig en forudsætning for, at vi kan lære alt det, vi gerne vil. Derfor håber jeg også på, at se rigtigt
mange af jer forældre fra trivselsgrupperne til skolens fælles Trivselsmøde den 21. september kl. 17-18.30. Nærmere
information følger til jer. I forældre er nemlig vigtige og helt nødvendige medspillere i vores fokus og arbejde med trivsel.
6. klasse har åbnet for salg af frisklavet skolemad i skolens Foodlab, som en del af deres kantine-projekt. Eleverne laver og
sælger maden, som kan købes med HTKpay-kort. I første omgang er det målrettet eleverne i 4.-6. klasse, men senere bliver
ordningen udvidet til de øvrige årgange. Jeg håber, I vil bakke op om tilbuddet.

Nyheder
SOMMERFERIEÅBENT I SFO’EN

FÆLLESSAMLING 0.-1. KLASSE

Der har været liv og glade dage i SFO’en i sommerferien (link) Og det gode
sommervejr blev blandt andet udnyttet til vandleg i Charlotteager (link)

19. august var der fællessamling for 0.-1. klasse. På sigt er det meningen at
2.-3. klasse også deltager (link)

4,5 MIO KR. TIL FREMTIDENS SKOLE

DEN GODE BY-PROJEKT 5. KLASSE

AP Møller Fondens Folkedonation har doneret endnu et beløb til skolerne i
Høje-Taastrup Kommune (link)

23. august havde 5. klasse inviteret en mor, bedsteforældre og
projektmedarbejder til paneldebat på skolen (link)

GÆSTELÆRERE FRA USA

1.B LEGEDE MED BEE-BOTS

Kate og Matt er flyttet fra USA til Danmark for det næste halve år at være
gæsteundervisere (link)

24. august legede 1.B med Bee-bots i natur-teknik (link)

FØRSTE SKOLEDAG 0. KLASSE
11. august havde 0. klasse første skoledag og sikke en velkomst de fik (link)

25. august var 8. klasse på cykeltur i Hedeland i forbindelse med deres
projekt om sundhed (link) Hedeland MTB Tours stod for turen (link)

6. KLASSE ÅBNER FOODLAB

SKOLEMAD 2030 AFHOLDES I LÆRINGSHUSET

12. august startede eleverne på deres kantine-projekt (link)

21. september er Læringshuset værter for konferencen Skolemad 2030,
som åbnes af Fødevareminister Rasmus Prehn (link)

LEGO EDUCATION I DAGTILBUD OG SFO
Læringshusets Dagtilbud og SFO indgår nu også i samarbejdsaftalen med
LEGO Education (link)

FØDSELSDAGSDRAGER I 0. KLASSE

CYKELTUR I HEDELAND 8. KLASSE

6. KLASSE ÅBNEDE FOODLAB
30. august åbnede Læringshusets Foodlab for salg af skolemad. Det er
eleverne i 6. klasse, som står for at lave og sælge maden (link)

16. august lavede 0. klasse fødselsdagsdrager og -tegninger (link)

FLAGUDSTILLING I 1. KLASSE

ET KIG IND I 2. KLASSE

1. klasse har undersøgt deres rødder og baggrund i projektet Hvem er jeg?
(link)

18. august læste 2.D, mens 2.B tegnede blomster, 2.C lavede musikopgaver
og 2.A var på biblioteket (link)

40 ÅRS JUBILÆUM
16. september holder Lone Hallahan 40 års jubilæum i kantinen fra kl. 15.
Tidligere elever og forældre er også velkomne (link)

8. KLASSE BESØGTE ÆLDRE– OG SUNDHEDSUDVALGET
31. august besøgte 8. klasse Jeanette Ingemann, formand for Ældre– og
Sundhedsudvalget, på Rådhuset (link)

