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ÅBNINGSFEST & SAVNET HVERDAG RETUR
Det var en stor fornøjelse at åbne Læringshuset, 3. november,
hvor borgmester Michael Ziegler klippede den røde snor
sammen med elevrådet, mens der indenfor i huset var
spændende aktiviteter og workshops fra LEGO Education, Apple
og Danmarks Tekniske Universitet.
Tusind tak til arkitekterne - Christensen & Co., Kjær & Richter
med flere - og alle dem, der har være med til at bygge huset
med BAM Danmark som hovedentreprenør. Også stor tak til
alle elever, medarbejdere og forældre, som har været med på
rejsen. Vi glæder os over de unikke rammer, vi har fået, og til at
fortsætte rejsen med jer i centrum.
Vi er allerede godt på vej, og inden længe bliver Læringshuset
en af Danmarks førende skoler inden for projektbaseret
undervisning. Interessen fra omverdenen, hvor der er flere,
som vil lege og lære med os, kan også mærkes. Senest i form af
samarbejdet med LIFE, som er et undervisningsinitiativ fra Novo
Nordisk, der skal være med til at styrke interessen for
naturvidenskab hos vores børn og unge.
Når det er sagt, så er hverdagen efterhånden retur i huset, efter
nogle hektiske måneder med fusion, flytning og et helt nyt hus,
vi lige skulle lære at kende. Det betyder, at vi igen kan sænke
skulderne og fokusere endnu mere på det, vi er bedst til - at
drive skole.
Corona-situationen er desværre også vendt tilbage i form af
hjemsendelse af elever, restriktioner og øget testning på
skolen. Vi anbefaler fortsat, at du bliver vaccineret, bliver
hjemme og bliver testet, hvis du får symptomer, holder afstand
til andre udenfor årgangen, lufter ud og skaber gennemtræk,
vasker hænder tit eller bruger håndsprit og er opmærksom på
overflader, som mange rører ved. Bemærk at
Sundhedsstyrelsen nu anbefaler vaccination af 5-11 årige sst.dk/da/Covid-vaccination-5-11aar.
Video fra åbningen
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ULTRA:BIT I SKOLEN
Læringshuset samarbejder med DR Skole om at vise, hvordan
vi bruger ultra:bit i skoledagen (link)
FØRSTE DAG I DAGTILBUDDET
1. nov. åbnede Læringshusets vuggestue og børnehave (link)
SAMARBEJDE MED LIFE
Læringshuset indgår i nyt samarbejde med LIFE. Aftalen blev
underskrevet af Christine Antorini, administrerende direktør,
Michael Ziegler, borgmester, 1. nov. (link)
RUNDVISNING I LÆRINGSHUSET
Tilmelding til rundvisning 8. dec. eller 12. jan. sker her (link)
NYT FORLØB I MADKUNDSKAB
5. klasse arbejder med GoCook-forløb i madkundskab (link)

SHOW-VIDEO AF LÆRINGSHUSET
OJ Rådgivende Ingeniører har optaget en video af
Læringshuset (link)
SKOLEPARKEN ER ÅBNET
NærHeden har afsluttet etableringen af Skoleparken (link)
HJEMSENDELSE AF 0.-3. KLASSE
Der blev brændt ekstra meget energi af pausen 17. nov., efter
at eleverne i 0.-3. klasse havde været hjemsendt 10.-16. nov.
på grund af et højt Corona-smittetryk (link)
BI-ROBOTTER I 0. KLASSE
0. klasse arbejder i værksteder, hvor de blandt andet finder
vokaler ved hjælp af kodning og bi-robotter (link)
DRONER I 7. KLASSE
Et matematikhold i 7. klasse var på dronekursus 25.nov. (link)
YOUTUBER FOR EN DAG
Elever fra 5. klasse var YouTubere for en dag hos "Conzinha
da Malou" (Malous køkken) i samarbejde med Dansk
Kulturinstitut i Brasilien 29. nov. (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)

