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Skolelederen skriver
Trivsel er fundamentet for alt, hvad Læringshuset er sat i verden for. Derfor skal vores børn og unge også opleve, at vi både
er et godt sted at være og lære. Det bidrager vi alle til hos os – både elever, medarbejdere og forældre. Derfor var det også
dejligt at opleve opbakningen fra alle jer forældre i trivselsgrupperne, der deltog i det årlige Fælles Trivselsmøde, og jer
forældre med børn i SFO’en, som deltog i SFO-festen. Kommende større arrangementer med fokus på trivsel og faglighed er
blandt andet Motionsdagen (14. okt.), Læringshusets 1 års fødselsdag (3. nov.) og Læringsfestivalen (24. nov.).
Vi oplever stadig stor interesse fra ind- og udland i forhold til at besøge os og høre mere om huset. I september har vi f.eks.
haft besøg af en gruppe fra Nuuk, Vestegnens Kulturuge og fødevareminister Rasmus Prehn i forbindelse med afholdelsen af
konferencen Skolemad 2030, hvor der også deltog gæster fra udlandet. Derudover var Kamilla Bervild inviteret til debat i
Billund af LEGO Education i sidste uge, og jeg er inviteret til EDUtech i Amsterdam af LEGO Education to dage i næste uge.
Selvom vi måske føler, at rejsen mod nye højder kun lige er startet, så er vi allerede længere end mange andre på rejsen.
Projektbaseret undervisning og fokus på fremtidens kompetencer samt brug af iPads og PC’ere, Office365, LEGO Education
og makerspaces er nogle af de ting, vi tror på er vejen frem her i huset, og det er altså også noget som omverdenen
efterspørger mere af i skolerne. Andreas Schleicher, direktør for uddannelsesområdet i OECD, som vi tidligere også har haft
besøg af her i huset, er blandt hovedfortalerne for dette - og han taler til skolerne globalt. Vi er altså rigtig godt på vej her.

Nyheder
SPIL OP MED 0. KLASSE

TRIVSELSMØDE FOR TRIVSELSGRUPPERNE

2. sep. fik 0. klasse en smagsprøve på Spil op i Musikskolen (link)

21. sep. var alle forældre fra trivselsgrupperne til fælles trivselsmøde (link)

ROBOT STUDIOS 1.-3. KLASSE

BORGMESTER BLEV VIST RUNDT I HEDELAND AF 7.A

6. sep. lavede børnene kortfilm med iPad i Robot Studios efter skole (link)
Og 22. sep. arbejdede de med LEGO Spike robotter (link)

21. sep. viste en gruppe fra 7.A en flok udvalgte gæster, deriblandt
borgmester Michael Ziegler, rundt i Hedeland i forbindelse med deres
projekt ”Du er natur - har du glemt det?” (link)

5. KLASSE BESØGTE CHARLOTTEKVARTERET
7. sep. fortalte Charlottekvarteret 5. klasse om områdets lokalhistorie (link)

10-PAUSE
12. sep. blev det gode sensommervejr udnyttet i 10-pausen (link)

TRVISELSFORLØB I 4. KLASSE
13. sep. fik 4.A pulsen op og helt i bund i deres puls-forløb (link)

LÆSEHOLDET I 6. KLASSE

FÆLLESSAMLING MED KORSKOLEN 0.-1. KLASSE
23. sep. sang 1. klasse for 0. klasse sammen med Korskolen (link)

SUPERHELTE-FEST I SFO’EN
30. sep. var det kæmpe temafest i SFO’en (link)

TRIVSELSPROJEKT I 0. KLASSE
29. sep. fortalte 0. klasse deres forældre om projektet fællesskab (link)

13. sep. hjalp læseholdet i 6. klasse med at alfabetisere bøger i PLC (link)

VERNER FRA BALDERSBO FIK BESØG AF 5. KLASSE
Verner fra Baldersbo Plejehjem fortalte om sit liv i lokalområdet til en
gruppe fra 5. klasse, i forbindelse med deres projekt om Hedehusene (link)

KAMILLA I PANELDEBAT HOS LEGO EDUCATION
19. sep. var Kamilla Bervild inviteret til paneldebat hos LEGO Education i
Billund, i forbindelse med deres globale partnerkonference (link)

5.A OG 5.B MARKEREDE INTERNATIONAL FREDSDAG

Fødevareministerbesøg

Kamilla hos LEGO

7.A og Michael Ziegler i Hedeland

21. sep. markerede 5.A og 5.B International Fredsdag i samarbejde med 4.A
og 4.B fra International School of Hellerup (link)

Vi sletter vores opslag på Facebook efter 1 år.

FØDEVAREMINISTEREN ÅBNEDE SKOLEMAD 2030

slettet nu. Disse opslag fra september 2022

21. sep. åbnede fødevareminister Rasmus Prehn konferencen Skolemad
2030, hvor der deltog gæster fra ind- og udland, som Læringshusets
Foodlab var værter for (link) Artikel Sn.dk (link) Artikel Folkekolen.dk (link)

Det vil sige, at opslagene fra august 2021 er
bliver slettet til oktober 2023

