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TO UGER TIL LÆRINGSHUSET
Tak for jeres store forståelse og tålmodighed her i starten af
skoleåret, som har stået på fusion af skoler, nye klasser og
årgangsteams samt alt det andet, der sker i skoledagen.
Der er nu to uger til efterårsferien (uge 42) og mandag (25. okt.)
efter ferien, flytter vi ind i Læringshuset. Et dynamisk hus med
masser af plads, god akustik og moderne læringsmiljøer, som
rummer dagtilbud, skole, SFO og klub. Her venter en på mange
måder genkendelig hverdag med de samme kendte ansigter.
Derudover bliver der rig mulighed for at danne nye
fællesskaber, når vi alle er samlet i samme hus.
Efter indflytningen kommer vi gradvist til at arbejde mere og
mere med de virkelighedsnære og innovative projektforløb,
hvor vi gør brug af husets mange faciliteter. For eksempel vores
makerspace, hvor vi arbejder med digitale teknologier som
lasercutter og 3D-print, og LEGO Education Innovation Studio
(LEIS), hvor vi bygger i forskellige læringsforløb. Når vi arbejder
undersøgende og finder løsninger, skaber det øget engagement
og motivation hos vores børn og unge. Desuden styrker det
deres evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og
være kreative. Vigtige kompetencer i det liv og den karriere,
som venter dem, i et foranderligt og højteknologisk samfund.

IDRÆT I 2. KLASSE
1. sep. legede 2. klasse guld-fangeleg i idræt (link)
RUNDVISNING I DAGTILBUDDET
3. sep. var pædagogerne i dagtilbuddet på rundvisning i Læringshuset for første gang (link)
UDSOLGT AF BYGGEGRUNDE I NÆRHEDEN
Den nye bydel i Høje-Taastrup Kommune har på blot 5 år
solgt alle sine byggegrunde til investorer (link)
LÆRINGSRUMS-PROJEKT I 3. KLASSE
7. sep. arbejdede 3. klasse i makerspace med deres projekt
omkring det gode læringsrum (link)
RUNDVISNING MED LOKALPRESSEN
Casper har vist Sjællandske Medier rundt i de nye omgivelser,
der venter i Læringshuset (link)
VIDEO FRA LÆRINGSHUSET
8. sep. optog vi denne video fra Læringshuset (link)
HEDELAND-PROJEKT I 7. KLASSE
9. sept. præsenterede 7. klasse deres projekter omkring
Hedeland Naturpark til direktøren Tina Vest (link)

Før ferien kommer der en konkret plan for den første uge (uge
43) i Læringshuset, som bliver en anderledes uge. Vi afventer
dog nogle svar, før vi kan melde noget ud. Der kommer også
snart en invitation til den officielle åbning 3. nov.

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.

LEGO-WORKSOP I 9. KLASSE
9. sep. afsluttede 9.N, 9.O og 9.P deres naturfaglige projekt
med LEGO-Workshop (link)
SFO-PROJEKT
13. sep. igangsatte SFO’en deres projekt omkring Fremtidens
Skolefritidsordning i Læringshuset (link)
DR SKOLE BESØGTE I 4. KLASSE
16. sep. besøgte DR Skole 4. klasse for at se, hvordan de
brugte Micro:bit i undervisningen (link)
SPEJDERPROJEKT I 0. KLASSE
20.-24 sep. arbejdede 0. klasse med projektet ”Den lille spejderuge” (link) (link)
SESAM-PROJEKT I 7. KLASSE
25. sep. deltog udvalgte elever fra 7. klasse i SESAM 2021 på
Experimentarium (link)
FOREDRAG MED DANSK BLINDESAMFUND I 1. KLASSE
28. sep. besøgte vi 1. klasse og 30. sep. var 1.C og 1.D til
foredrag med Dansk Blindesamfund (link) (link)

