Nyhedsbrev Juni 2022

Skolelederen skriver
Første skoleår som Læringshuset er en realitet, og det blev
et på mange måder specielt skoleår, der nu vil gå over i
historien som en grundsten i Læringshuset.
Når jeg tænker tilbage på alt det, vi har gennemført på så
kort tid, ved jeg næsten ikke, hvor jeg skal starte eller slutte,
og det føles nærmest som to skoleår taget i betragtning af
alt det, vi allerede har opnået sammen.
Jeg kan nævne fusion, opstart i lokaler på Charlotteskolen
og Hedehusene Skole, ned- og udpakning, indflytning,
indvielse, corona, fjernundervisning, læringsfestival,
rundvisninger og besøg, fornyelse af samarbejdsaftale med
LEGO Education og det allervigtigste masser af sjove og
interessante projekter med fokus på høj faglighed og god
trivsel rundt omkring i huset.
Derfor er det også velfortjent med en god og lang
sommerferie, hvor vi kan lade batterierne op og få det
overskud, som vi skal bygge videre på i det nye og
spændende skoleår, der venter. Det har vi brug for både
små og store. Så lad det være en opfodring til, at vi alle
husker at slappe lidt ekstra af og spise masser af is eller
andet lækkert, udover alle de andre ting vi skal nå i ferien.
Stort tillykke til vores afgangselever i 9. klasse og deres
familier, som vi sagde farvel til ved dimissionen, 21. juni, og
et varmt velkommen til vores nye årgang, som har første
skoledag i 0. klasse til august.
God sommerferie til alle og stor tak for alt, hvad I har
bidraget med i løbet af skoleåret. Tak for jeres forståelse og
tålmodighed undervejs i et hektisk skoleår. På gensyn i
skoleåret 2022-2023.

Ny afdelingsleder for indskoling og SFO
Byd velkommen til Sanne Laier, der er ny
afdelingsleder for indskoling og SFO i
Læringshuset. Hun overtager fra Sencan
Altintas, der er ny viceskoleleder (link)

Nyheder
BOVIERAN FIK BESØG AF 1. KLASSE
1. juni besøgte 1. klasse Bovieran i Nærheden i forbindelse med deres
projekt om fællesskab (link)

PLANT ET TRÆ I 3. KLASSE
1. juni plantede 3. klasse et træ som afslutning på deres Make a
difference-projekt (link)

PERSPEKT, HISTORIE OG PROJEKT I 4. KLASSE
2. juni arbejde 4. klasse med Perspekt 2.0, historie og deres projekt
omkring følelser og svære ting i livet (link)

VAND-PROJEKT I 7. KLASSE
3. juni præsenterede 7. klasse deres projekt om vand for forældre og
gæster (link)

NYT NETVÆRK FOR SAMARBEJDE
Peers er et nyt netværk som står for Peer to Peer læring, altså at man
lærer af hinanden uanset om man er lærer eller elev (link)

Vandprojekt 7. klasse

Skolehaveholdet

Sidste skoledag-selfie

ET KIG IND I 5. KLASSE
9. juni arbejdede 5. klasse med matematik, håndværk & design og
billedkunst (link)

PANDA-BRYDNING I SFO’EN
9. juni prøvede børnene i SFO’en kræfter med brydning i hallen (link)

0.D GAV KONCERT TIL FØRSKOLEN
17. juni gav 0.D koncert til børnene i førskolen (link)

PROJEKT-FERNISERING I 4. KLASSE
20. juni inviterede 4. klasse til fernisering af deres projekt omkring ting,
der er svære at tale om i livet (link)

OUTDOOR LEARNING I DAGTILBUDDET
En af pædagogerne fra Læringshusets dagtilbud har være på kursus i
Letland om Outdoor Learning (link)

OVERNATNING I LÆRINGSHUSET MED 9. KLASSE
20. juni overnattede 9.N, 9.O og 9.P i Læringshuset (link)

DECISION GAME 8. KLASSE
21. juni spillede 8. klasse Decision Game med Cathrine og Nanna fra Det
Spirer i Gadehavegaard (link)

SMØRKNIVE I 4.B
20. juni færdiggjorde 4.B deres smørknive af hassel– og piletræ (link)

Dimission 2022
21. juni var der dimission for 9. klasse. En
festlig begivenhed i huset, som markerer
afslutningen på folkeskolen for vores
første afgangselever i Læringshuset (link)

SKOLEHAVEN 2640 5.-6. KLASSE
23. juni afsluttet en håndfuld drenge fra 5.-6. klasse deres forløb i Skolehaven 2640 med at bage pizza i deres pizzaovn (link)

SIDSTE SKOLEDAG 0.-8. KLASSE
24. juni var der afslutning i klasserne og fælles sang i multisalen i
forbindelse med sidste skoledag (link)

