Nyhedsbrev Februar 2022

Skolelederen skriver
Jeg håber, I har haft en god vinterferie. Nu er foråret på vej
og vi går bogstaveligt talt mod lysere tider i Læringshuset.
Det giver blandt andet nye muligheder for, at vi kan komme
mere ud i naturen og de omkringliggende områder, tage på
flere ture ud af huset og gøre mere brug af vores mange
åbne terrasser på huset.
I forhold til Corona-situationen går vi også lysere tider i
møde. Vi er stort set tilbage til normale tilstande, hvor vi
igen kan lave skole og SFO uden hele tiden at skulle tage
højde for de seneste retningslinjer og restriktioner.
Derudover får vi frigivet en del resurser rent administrativt.
Vi vil gerne have nogle aktive pauser med masser af leg og
bevægelse og forskellige aktiviteter i huset. Derfor starter vi
Legepatruljen op, hvor de ældre elever sætter gang i legen
med de yngre, og vi laver forskellig turneringer - for
eksempel i bordtennis. Vi er også i gang med at uddanne
skakvejledere, som kan hjælpe med at sætte skakspil i gang.
Derudover håber vi, at udviklingen af grunden ved siden af
Læringshuset, som Høje-Taastrup Kommune også ejer, snart
går i gang. Her vil vi gerne have et aktivitetsområde, indtil
byggeriet af Fremtidens Klub går i gang (link).
På grund af Corona-situationen var det ikke muligt at holde
festival i Læringshuset i november, men sidst i marts holder
vi den anden af de i alt to festivaler i skoleåret. Det bliver en
festlig dag, hvor eleverne præsenterer deres projekter og
ting, de har arbejdet med, til forældre og andre gæster. Så
sæt kryds i kalenderen 31. marts kl. 14-17.

Nyheder
DRONE-VÆRKSTED I 7. KLASSE
3. feb. hjalp tre elever fra 7. klasse med klargøring af droner (link)

PLANET-PRÆSENTATION I 4.C
3. feb. arbejdede 4.C med planeter i natur-teknik (link)

STEN, KØBENHAVN OG SLIMHINDER I 2. KLASSE
I årets første uger har 2. klasse arbejdet med deres sten-projekt (link). I
billedkunst har de malet ”København - min by” (link). Og de har også
haft et forløb omkring slimhinder (link)

SVAR FRA DRONNINGEN TIL 2.B
7. feb. læste 2.B takkekortet fra Hendes Majestæt Dronningens
Adjudantstab op i klassen (link)

PODCAST I 6.B
10. feb. arbejdede 6.B med podcast i engelsk (link)

MINECRAFT I 4.A OG MINESPIL I 4.B
15. feb. byggede 4.A deres bud på et troshus i Minecraft i kristendom.
Og i 4.B spillede eleverne minespil i matematik (link)

Fastelavn

Brev fra Dronningen

Sten-projekt

FILMMUSIK-FORLØB I 5.B
15. feb. afsluttede 5.B deres forløb om filmmusik (link)

EN DAG I SFO’EN
17. feb. var der gang i forskellige ting i SFO’en (link)

SCIENCEDAG I 7. KLASSE
Fredage er der sciencedag i 7. klasse - vi kiggede forbi geografi (link)

HJÆLPEMIDDEL-PROJEKT I 3. KLASSE
18. feb. præsenterede 3. klasse deres projekt om hjælpemidler (link)

FASTELAVN I 0.-3. KLASSE
18. feb. slog 0.-3. klasse katten af tønden (link)

EVENTYR-PROJEKT I 0. KLASSE
28. feb. startede 0. klasse på deres eventyr-projekt (link)

2. plads i DM i Fagene
Kæmpe tillykke til Aksel 9.O, der hev en flot 2. plads med hjem til Læringshuset i faget matematik i DM i Fagene. Finalen blev
afviklet online, og der var højlydt begejstring og klapsalver, da Aksel over skærmen blev kåret som Danmarks nr. 2 i
matematik. Lærerne havde heldigvis sørget for flødeboller, selvom ingen på forhånd vidste, at han fik en podieplads (link).
Læringshuset havde i alt fire elever med til DM-finalerne, og selvom det ikke blev til podiepladser, er det stadig vildt flot, at
også Aksel Thomsen 7.A, Berat Berke 7.B og Kasper Bondrup Rasmussen 7.C havde kæmpet sig hele vejen til finalerne.
DM i Fagene arbejder med samme princip som Læringshuset. Nemlig at rykke virkeligheden ind i skolen ved for eksempel at
lave caseopgaver med rigtige virksomheder. Aksel vandt således sin andenplads ved at løse en opgave, der var stillet af
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