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Blæst, regnvejr og forskelligfarvede træer. Udenfor er det ikke svært at
se, at vi er gået ind i en ny årstid, og kalenderen viser også at
efterårsferien nærmer sig, og dermed også skolernes årlige
motionsdag.
Planlægningen er i gang, hvilket I kan læse om i dette nyhedsbrev.
Yderligere kan I læse, hvordan vi er i gang med at udvikle Bramdrup
Skole, både med aktiviteter, struktur og det fysiske miljø, med målet om
at optimere elevernes trivsel.
God læselyst!

Flytning af Juniorhuset samt udvikling af SFO.
Vi har nu muligheden for, at Bramdrup Skoles SFO bliver samlet under
samme tag. Juniorhuset flytter senest d. 1. december over i skolens
lokaler. Planen er at videreføre Juniorhusets ”ånd”, så de store børn i
SFO´en stadig vil have deres eget sted, samtidig med at de får
muligheden for at deltage i andre aktiviteter i SFO´en.
Ved sammenlægning skal vi ikke længere bruge så mange
personaletimer på at lukke, men derimod bruge ressourcerne i
spidsbelastningstiden til at iværksætte aktiviteter for børnene.
Vi har afholdt en pædagogisk dag i SFO’en, hvor pædagoger og
ledelse var til stede. Målet var at finde den bedst mulige udnyttelse af
alle lokaler også ift. aktiviteter samt opbygge tydelige rammer i
hverdagen for både børn og forældre. Vi ser frem til disse nye tiltag og
vil forsøge løbende at holde jer underrettet, så I også kan være
behjælpelige med at forberede jeres barn. Disse tiltag bliver en proces
for alle parter, som vi ser frem til at samarbejde med jer omkring.

Kommende
begivenheder
13-10-2017
Motionsdag kl. 8:00 - 14:00
Alle elever har fri kl. 14:00

07-11-2017
Forældremøde:
Glidende overgang kl. 19:00 - 20:00

30-11-2017
Juleklippedag
Alle elever har fri kl. 14:00

Motionsdag
Skolernes årlige motionsdag er
fredag d. 13. okt. Lige inden
efterårsferien.
Indskolingen og mellemtrinnet i
Specialcentret står selv for
aktiviteterne.
Mellemtrinnet og udskolingen har
et fælles program for dagen.








Vidste du, at…
Modtagerklassen som har haft lånt vores barakker i udskolingens
skolegård flytter ned på Munkevængets Skole til efterårsferien.



08.00-08.30 Godmorgen og
opvarmning i klasserne
08.30-09.45 Aktivitet
09.45-10.00 Pause
10.00-11.00 Aktivitet
11.00-11.30 Frokostpause
11.30-12.00 Klasserne går til
start
12.00-13.00 Motionsløb og
cykling i Marielund skoven
13.00-14.00 Hjem til skolen,
uddeling af diplomer.

Forældre er selvfølgelig velkomne
til at deltage i motionsløbet kl 12.
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Pauseaktiviteter i indskolingen på
Bramdrup Skole
Som et nyt tiltag har vi igangsat pauseaktiviteter i børnenes
spisefrikvarter i indskolingen.
Hver dag vil der være 2 skolepædagoger, der hver står for en
pauseaktivitet. En stilleaktivitet for de børn, der har brug for lidt
ro og en fysisk aktivitet, som vil foregå på Kunstgræsbanen.
Herudover fortsætter vi med legepatruljen, som også varetages
af en pædagog samt elever fra 6. klasse. Legepatruljen står for at
igangsætte aktiviteter for indskolingen i gymnastiksalen.

Vidste du, at…
Skolebestyrelsen og ledelsen tager
på skolebestyrelsesseminar hver år?
I år er det d. 27. og 28. oktober.
Emnerne er - Fremtidens Bramdrup
Skole, Strategiplan, Fundraising og
antimobbestrategi.

Sund skole
Det er i skolebestyrelsen blevet besluttet, at hyggemad ikke hører til hverdagen, men er forbeholdt
begivenheder, som f.eks. fødselsdage. Til forældremødet på 0. årgang fortalte sundhedsplejersken omkring
vigtigheden af sund kost, når det gælder børns læring og trivsel.
Det er vigtigt, at børnene får morgenmad hjemmefra samt en god og sund madpakke med i skole. Sund og
nærende kost uden for meget sukker.

Nyt i skolegårdene
I mellemtrinets skolegård vil der i løbet af dette skoleår komme nye tiltag.
Vi arbejder med at få lavet ”Leg på streg”. Dette vil være speciel maling, der bliver malet i tre firkantede
baner, som lægger op til leg i frikvartererne og som kan bruges i undervisningen. De tre baner vil indeholde tal,
bogstaver og figurer. Vi uddanner fem undervisere på skolen som vil blive vores ”Leg på streg ambassadører”.
Det er muligt at lave øvelser og opgaver, som passer til forskellige aldersgrupper. Derfor kan også udskolingen
og indskolingen nyde godt af dem i timerne.
I udskolingen er der købt nye siddemøbler til brug i frikvarteret og som arbejdsplads til gruppearbejde i timerne.
Vi har i forbindelse med kommunens budgetlægning, her i efteråret, haft en ansøgning på en 1.8 mio. kr.
merbevilling, til vores skolegård. Desværre blev vi ikke tilgodeset i år, men
prøver igen til næste års budget.

Udvikling af udskolingen
Mandag d. 2. oktober var alle udskolingspersonaler og ledelsen af
almenskolen samlet til et opstartsmøde med eksterne processtyrere, hvor
temaet var udvikling af udskolingen. Gruppen skal mødes to gange i løbet
af efteråret til udviklingsmøder. Målet er at have en klar profil af
udskolingens tilbud til eleverne færdig til kommende skoleår.
U DVIKLINGSMØDE I UDSKOLINGEN
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Nyt fra Specialcenter Bramdrup
Mellemtrinnet har været på Lejrtur på Pletten, hvor vi har fået fantastiske tilbagemeldinger fra både børn og
voksne. Vi har bl.a. hørt historier om fisketure, badning i havet, orienteringsløb i skoven og masser af hygge.
Det er herligt at se, at der er gang i bevægelsen i hverdagen på både mellemtrinnet og i udskolingen. Her kan
nævnes: lange cykelture på mountainbikes, gåture i skoven, forskellige læringsaktiviteter uden for og meget
andet.

Antimobbestrategi
Pr. 1. august 2017 trådte det i kraft, at alle landets skoler skulle have en antimobbestrategi. En strategi der ud
over forebyggelse og håndtering, tydeliggør, at skolen iværksætter handleplan ved alle tilfælde af mobning.
Bramdrup Skole har pt. en gældende antimobbestrategi udarbejdet i 2012, men denne er nu under revidering.
Skolebestyrelsen har bemyndigelsen til at udarbejde og godkende strategien. Derfor er antimobbestrategien
også en af tre hovedtemaer på bestyrelsens seminar den 27.-28. oktober. Så snart strategien er
færdigudarbejdet, vil vi sende den til jer via intra.
Vi synes ikke, vi kan fortælle om en kommende antimobbestrategi, uden at give et lille indblik i, hvad der kan
stå. Nedenstående ”tekstudsnit” er sakset fra det foreløbige udkast. Vi ved endnu ikke, om ”teksten” kommer
med, men det giver i hvert fald et billede af, hvad skolen mener om mobning.
”På Bramdrup Skole vil vi ikke forsøge at definere om der er tale om mobning eller ej. Vi tager
det alvorligt, når vi hører forældre eller elever sige, at der forekommer mobning. Når en elev, en
forælder eller en fagperson fortæller om mobning, er det tegn på, at mindst en elev ikke trives.
Der er altid mange sider af en sag, men det væsentlige er at fokusere på, hvordan vi kan
ændre situationen, så alle fremadrettet føler sig trygge og inkluderede i fællesskabet. ”

Nye medarbejdere
Siden sidst har vi ansat nye medarbejdere. Rita Kristensen starter som lærer i Specialcentret 1. november. Hun
skal primært være i 6x. Rita er 30 år gammel og kommer fra Esbjerg.
Henning Jensen er stoppet i almenafdelingen på Bramdrup Skole. Mads Grønne Bärenholdt har overtaget
Hennings timer. Mads har yderligere overtaget idrætstimerne i overbygningen, som Diana Hedeager før har
varetaget, da hun er gravid.

Besøg fra Delmenhorst
I uge 39 havde skolen besøg af elever og lærere fra den tyske by
Delmenhorst. Eleverne boede hjemme hos ni elever fra 8. årgang. De
var på byløb i Kolding med besøg på bl.a. Koldinghus og Rådhuset.
Formålet med udvekslingen er, at eleverne får kendskab med andre
kulturer og får kommunikeret på både tysk og engelsk, men også at
give eleverne nogle andre oplevelser end den normale skoledag.
Oplevelser som vi håber, at de husker, og vil mindes tilbage på med
glæde.
MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE

B ESØG FRA DELMENHORST
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