Nyhedsbrev Januar 2022

Skolelederen skriver
Godt nytår. Vi er godt i gang med anden del af skoleåret
2021-2022, hvor Corona-situationen desværre stadig fylder
en del. 1. feb. genåbner resten af samfundet godt nok, men
det betyder ikke, at Corona forsvinder. Vi vil derfor fortsat
have fokus på forebyggelse af smittespredning i et vis
omfang og testning af elever og medarbejdere det næste
stykke tid. Så vi kan holde vores skole, SFO- og klubtilbud
åbent. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig fortsat
udstede påbud om lukning og restriktioner, hvis det bliver
nødvendigt.
Heldigvis går livet videre, Corona eller ej, og der sker stadig
mange spændende ting i dagligdagen rundt omkring i huset.
Se bare nyhederne fra denne måned i feltet til højre.
Mette Underlien, socialfaglig leder, har barselsorlov og
hendes opgaver er fordelt i ledelsen og teamet for Adfærd-,
Kontakt- og Trivsel (AKT). Samtidig har Marianne Honoré,
AKT-konsulent i Institutions- og skolecenteret, fået
kontorplads i Læringshuset, hvor hun også vil hjælpe til et
par dage om ugen.
Som vi skrev i starten af skoleåret, slutter skoledagen kl. 13
fire onsdage i løbet skoleåret, for at give tid til
kompetenceudvikling hos det pædagogiske personale.
Det skulle have været 12. jan., men denne dag er flyttet til
9. feb. SFO og klub åbner derfor kl. 13 denne dag.
Husk cykellygter, de nye regler om el-løbehjul og ikke at
standse i handicapparkeringen med videre. Københavns
Vestegns Politi har været på kontrol ved Læringshuset, og
de vil løbende komme igen.
Til sidst vil jeg opfordre til at følge Læringshuset på LinkedIn
(link), så vi kan udbygge vores professionelle fællesskab. Vi
håber, at det på sigt kan være med til at skabe nye
muligheder for samarbejde med omverdenen.

Nyheder
FØRSTE DAG EFTER JULEFERIEN
5. jan. var der ekstra gang i 10-pausen efter elevernes havde været
hjemsendt før og efter juleferien (link)

TERNINGESPIL I 3. KLASSE
11. jan. lavede 3. klasse terningespil om klokken i matematik (link)

IDRÆT OG VÆRKSTEDER I 0. KLASSE
11. jan. arbejdede 0. klasse med motorik og samarbejdsøvelser i idræt
og værksteder i matematik og dansk (link)

POKÉMON-MATEMATIK I 0. KLASSE
13. jan. var der fokus på at finde Pokémons i matematik (link)

TILLYKKE TIL MARGRETHE FRA 2. KLASSE
14. jan. ønskede 2.B dronning Margrethe tillykke med hendes 50 års
jubilæum som dronning (link)

KLUB I LÆRINGSHUSET FOR 4. KLASSE
20. jan. var der pasta bolognese på menuen og forskellige aktiviteter i
klubben for 4. klasse (link)

Folketinget

Skoleskak

DM i Fagene

SKAK ER ET HIT I 5. KLASSE
27. jan. spillede 5. klasse skak i 10-puasen efter at have haft et forløb
om det i matematik (link)

FORETRÆDE I FOLKETINGET
28. jan. fik Kirsten, lærer i Læringshuset, foretræde for Børne- og
undervisningsudvalget i Folketinget om et nyt projekt med vores
samarbejdspartner Københavns Universitet (link)

HÅNDVÆRK OG DESIGN I 6. KLASSE
28. jan. arbejdede 6.A med nålefiltning og andre kreative ting i
håndværk og design (link)

YOUTUBE-AFSNIT UDGIVET 5. KLASSE
Særafsnittet af Conzinha da Malou (Malous køkken), som blev optaget i
november i Læringshusets køkken med udvalgte elever fra 5. klasse, er
nu på YouTube (link)

TO PALLER SKUMPUDER I DAGTILBUDDET
31. jan. hjalp børnene og pædagogerne i dagtilbuddet hinanden med at
få to paller skumpuder ind i deres motorikværksted (link)

FINALEPLADS I DM I FAGENE
31. jan. fik Berat fra 7.B, Aksel fra 7.A, Kasper fra 7.A og Aksel fra 9.O
overrakt et diplom, fordi de er kommet i matematik- og historiefinalen i
DM i Fagene (link)

Læringshuset.dk
Har du set læringshuset.dk? Vi har malet vores hjemmeside,
samme farve som huset

