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FØRSTE MÅNED AF FØRSTE SKOLEÅR
Hverdagen er for alvor vendt tilbage, og som skoleleder er det
utrolig dejligt at opleve, hvordan vi er kommet godt i gang med
den første måned af Læringshusets første skoleår. Jeg ser
masser af god energi, lyst og glæde til at lære hinanden bedre
at kende, lære nye ting og i det hele taget samarbejde om vores
nye skole. Jeg håber også, at I føler det samme.
Når det er sagt, har vi desværre også haft nogle udfordringer.
Især af teknisk karakter i forhold til adgang til Aula og vores
læreringsportaler samt indmeldelse af SFO-børn. Det er
naturligvis svært helt at undgå i sådan en proces, men derfor er
det stadig irriterende, når det ikke kører. Det beklager vi.
Vi er i fuld gang med at planlægge den store flytning til
Læringshuset. Det handler om, at få tingene i flyttekasser og
smidt det ud, som ikke skal med. Cirka 15% af møblerne skal vi
have med, mens resten er helt nye. Flyttefolkene starter i
oktober, så vi kan flytte fysisk ind i Læringshuset 25. oktober.
Nærmere information om den første uge i Læringshuset følger.

KONTAKTINFO
På Læringshuset.dk finder du kontaktinfo til
Læringshusets Dagtilbud, Skole, SFO, Klub med mere (link)
FØRSTE ARBEJDSDAG
Første arbejdsdag for medarbejderne i Læringshuset (link)
VELKOMSTVIDEO
Velkommen til Læringshuset (link)
BLIV VACCINERET
Høje-Taastrup Kommune opfordrer kraftigt til, at I og jeres
børn over 12 år vaccineres (link)
FILMPROJEKT
Sidste skoleår arbejdede 7. klasse på Charlotteskolen med
forløbet SUPERTOTAL. Et partnerskab mellem BUSTER
Filmfestival, Charlottekvarteret og skolen med støtte fra
Slots- og Kulturstyrelsen (link)

Det officielle åbningsarrangement finder sted 3. november, så
vi har nogle dage til at finde på plads og lære det nye hus at
kende, før vi skal tage imod og vise rundt.
Udover Skolen og SFO’en flytter Dagtilbuddet og Klubbens
afdeling 4.-6. klasse også ind i huset. Det giver nogle praktiske
fordele og det åbner op for nye samarbejder. Vi glæder os mere
end nogensinde.

Casper

Sæt kryds i kalenderen

● 3. NOV. - Åbning af Læringshuset
Kom til officiel åbning af Læringshuset. Det bliver formodentligt
et eftermiddagsarrangement for forældre og gæster. Tidspunkt
og nærmere program følger.

● 25. NOV. - Festival (skoledag)
Festivalerne i Læringshuset tæller som en skoledag - det vil sige
at det er obligatorisk at deltage for eleverne. Festivalen er et
slags åbent-hus-arrangement, hvor eleverne præsenterer nogle
af deres projekter for hinanden, forældre, gæster og
samarbejdspartnere. Kl. 14-17. Nærmere program følger.

● 31. MAR. - Festival (skoledag)
Festivalerne i Læringshuset tæller som en skoledag - det vil sige
at det er obligatorisk at deltage for eleverne. Festivalen er et
slags åbent-hus-arrangement, hvor eleverne præsenterer nogle
af deres projekter for hinanden, forældre, gæster og
samarbejdspartnere. Kl. 14-17. Nærmere program følger.

FØRSTE SKOLEDAG
12. august havde 1.-9. klasse første skoledag i
Læringshusets første skoleår (link). Og 13. august havde
0. klasse første skoledag i Læringshusets første skoleår (link)
TALENTCAMP
8 talentfulde elever fra 8. årgang var på Sciencedøgn hos
vores samarbejdspartner Science Talenter (link)
KUNSTPROJEKT
Når Skoleparken ved siden af Læringshuset åbner til oktober,
bliver det med en seks meter høj legeskulptur (link)
MAD PÅ SKOLEN
Læringshuset samarbejder med Bagel & sandwich shop i
Hedehusene om salg af mad på skolen (link)
MADSPILDSPROJEKT
18. august igangsatte 4. årgang deres første projekt med en
lille event i festsalen (link)
FREMTIDENS KLUB
4. årgang og klubpædagogerne deltog i workshop omkring
Fremtidens Klub med vores samarbejdspartner Autens (link)

