Nyhedsbrev Maj 2022

Skolelederen skriver
Det er allerede et halvt år siden, at borgmesteren klippede
den røde snor til Læringshuset foran elever, medarbejdere
og gæster. Og vi er stadig utroligt glade for huset og
rammerne, som på mange måder understøtter vores
projektbaserede undervisning, hvor vi udvikler os og bliver
fagligt dygtige ved at være nysgerrige, aktive og skabende.
På den måde uddanner vi nemlig bedst vores børn og unge
til at kunne stå solidt i fremtidens foranderlige samfund. Det
er ingen hemmelig, at det har været et hårdt første skoleår,
og vi er stadig ikke der, hvor vi gerne vil være. Men vi har
også opnået meget, der kommer gæster fra både ind- og
udland, for at besøge os, og om lidt siger vi farvel til vores
første afgangselever i Læringshuset. Trin for trin går vi mod
nye højder sammen - leg, lær, lev.
Det var dejligt at opleve alle de glade elever fra 9. klasse til
sidste skoledag, hvor der var karamelkast, vandkamp og
boldspil på banerne ved Charlottegårdsvej, hvor skolen også
gav pizza (link). Held og lykke med de mundtlige prøver.
For at inddrage jer forældre i vores fokus på trivsel, valgte vi
at starte trivselsgrupper op, som I kunne melde jer til i
starten af skoleåret. I den forbindelse skulle vi også have
afholdt et fælles møde med alle trivselsgrupperne, men det
er desværre ikke lykkes at gennemføre på grund af fusion,
flytning og Corona. Mødet vil blive afholdt i det nye skoleår.
Høje-Taastrup Kommune har, blandt andet på baggrund af
dialogen med skolebestyrelsen, besluttet at købe et større
naboareal til Læringshuset. Det er arealet fra lyskrydset, når
du kommer over broen, til indkørslen til Læringshuset og
ned langs vejen til p-kælderen. Derudover er der afsat et
beløb, som skal anvendes til indkøb af aktivitetsudstyr, indtil
Fremtidens Klub bliver bygget på noget af arealet.

Nyheder
SKRIFTLIGE PRØVER 9. KLASSE
2. maj startede de skriftlige prøver for 9. klasse (link)

ZOO-PROJEKT 0. KLASSE
Siden påskeferien har 0. klasse arbejdet på deres ZOO-projekt (link) Og
24.-25. maj præsenterede de projektet for førskolebørnene (link)

PRROJEKTFREMLÆGGELSE TIL PHD-STUDERENDE
4. maj var en flok elever fra 5. klasse inviteret på Københavns
Universitet for at fremlægge deres projekt til PHD-studerende (link)

ORDLÆSEPRØVE, SPEJLING OG MUSIK I 1. KLASSE
5. maj havde 1.klasse ordlæseprøve, om spejling og musik (link)

SPROGFITNESS MED HØJE-TAASTRUP BIBLIOTEKERNE
6. maj deltog en flok førskolebørn i Høje-Taastrup Bibliotekernes
Sprogfitness i Kulturparken ved Hedehuset (link)

Skoleidrætskommune Skriftlig prøve 9. klasse

Projekt Next Gen 5. klasse

LÆSEFÆRDIGHEDSØVELSER 4.-5. KLASSE
Læseholdet på 4.-5. årgang øvede deres læsefærdigheder 9. maj (link)

EN DAG I FØRSKOLEN
10. maj fulgte vi en dag i førskole-tilbuddet (link)

FOKUS PÅ KLOKKEN 2. KLASSE
10. maj arbejde 2. klasse med klokken i matematik (link)

FØDSELSDAGSFSEST FOR GÜLDAL
10. maj fik Güldal en fejring, der var en dronning værdig (link)

DRONE-BILLEDER
Milo fra 6. klasse har taget disse billeder med sin drone (link)

FOKUS PÅ HÆVEMIDLER 5.C, 6.B, 6.C
11. maj arbejdede 5.C, 6.B og 6.C med hævemidler i madkundskab (link)

RUMLIGE FIGURER 3. KLASSE
17. maj arbejde 3. klasse med rumlige figurer i deres projekt (link)

Besøg af OECD

TERMINSPRØVER 8. KLASSE
17. maj startede terminsprøverne i 8. klasse (link)

Andreas Schleicher, OECD Director for
Education and Skills, besøgte Læringshuset
19. maj (link)

SKOLEBESØG AF POLITIET 7. KLASSE
19. maj havde 7. klasse besøg af Københavns Vestegns Politi (link)

STOLELEG 1. KLASSE

SN.dk: ”De unge skal tænke selv” (link)

23. maj legede 1. klasse stoleleg som en del af deres projekt (link)

Folkeskolen.dk: ”Projektdidaktik kræver
gode lærer/elev-relationer” (link)

BESØG PÅ ARKEN 4. KLASSE

Stem på årets skolebyggeri 2022
Læringshuset er nomineret af Nohrcon til
Årets skolebyggeri 2022! Vi håber, du vil
give os din stemme (link)

25. maj besøgte 4.B og 4.C Arken i Ishøj (link)

Skoleidrætskommune 2022
Folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune,
deriblandt Læringshuset, er blandt de
bedste i Danmark til at få bevægelse og
idræt ind i skolen (link)

