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TAK FOR FØRST HALVDEL AF SKOLEÅRET
Første halvdel af skoleåret 2021-2022 har været hårdt for alle,
og jeg har fuld forståelse for, hvis man ser ekstra meget frem til
en velfortjent juleferie i år. Ny skole på gamle skoler, fusion,
nedpakning, udpakning, indvielse og alt derimellem. Dertil
kommer hele Corona-situationen, som er tilbage på fuld styrke i
samfundet. Der er ikke noget at sige til, hvis vi er lidt trætte nu.
Når det er sagt, så synes jeg også, at vi er et eksempel på, at
hårdt arbejde betaler sig. Bare tænk på alt det vi har opnået på
den korte tid. Vi har virkelig flyttet os ikke bare fysisk, men også
mentalt. Og det gælder både elever, forældre og medarbejdere.
De gamle skoler er ikke glemt, men her 2 måneder efter
indflytningen virker alle allerede glade og trygge ved de nye
omgivelser - næsten som om vi har været her fra starten.
Personligt sidder jeg med en fornemmelse af, at det bliver rigtig
godt det her, og jeg ved, der er andre, som har det på samme
måde. Rejsen er kun lige er startet. Nu er vi her, klar til at lette
og flyve derudaf. På vej mod nye oplevelser og resultater. Jeg
glæder mig over, at have jer med ombord.
Vi kommer til at ruste eleverne til at være en aktiv del af det
globaliserede og højteknologiske samfund, som venter dem i
fremtiden, gennem projektbaseret og meningsfuld læring, der
møder deres engagement og nysgerrighed. Det styrker deres
evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og være
kreative, som er vigtige kompetencer at have med sig.
Tusind tak for indsatsen, samarbejdet, forståelsen og
tålmodigheden her i første halvår. God juleferie og godt nytår.

Casper

Billeder fra første halvår

JULEHYGGE
1. december blev der klippe-klistret og jule-hygget (link)
BØRNERIGSDAG
Elevrådet fik forhandlet sig frem til et tilskud på 19.500 kr. i
forbindelse med Børnerigsdagen 2. december (link)
VIDEO FRA TV2 LORRY
TV 2 Lorry har sendt et længere indslag om Læringshuset. Her
får du blandt andet forklaring på, hvad projektbaseret læring
kan, og hvorfor huset er indrettet, som det er (link)
PROJEKTPLAKATER
8. december blev der printet projektplakater, som bruges til
planlægningen af projekter (link)
HJEMSENDELSE 15. DEC.-4. JAN.
For at begrænse den stigende smitte med coronavirus bliver
alle elever sendt hjem fra og med 15. december og foreløbigt
til og med 4. januar (link)

BÅL, SHOPPINGTUR & BANKO I SFO’EN
SFO’en har lavet bålhygge på vores bålplads og været på
shopping-tur med 2. klasse her i december (link) Derudover
har de spillet banko på storskærm (link)
JULEKÆDE AF MICRO:BITS
10. december lavede 3. klasse en julekæde af Micro:Bits (link)
BESØG AF DEN TYRKISKE AMBASSADE
Siden åbningen har Læringshuset haft besøg af flere gæster.
10. december var det den Tyrkiske Ambassade (link)

Første skoledag

Talent Camp

Projekt SESAM

Projekt Hedeland

Projekt Viking

Fællessang Amfi 1

LIFE Mobil Lab

Snoreklip

Borgmester,elevråd,skoleleder

DTU Scienceshow

LEGO Education

Droneworkshop

DAGEN FØR HJEMSENDELSE
Der var travlhed med at nå det hele, 14. december, inden den
stod på en uges fjernundervisning (link)
JULE-PROJEKT 3. KLASSE
22. december afleverede 3. klasse en gave til Bovieran i
forbindelse med projektet ”Julen og dens modsætning” (link)

skolestart i 0. klasse
Anbefal os gerne, hvis du kender nogen,
der har et barn til kommende 0. klasse.
Læs mere på læringshuset.dk (link)

