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Bramdrup Skole
Møllegårdsvej 10-12, 6000 Kolding

Tlf.: 79797890

www.bramdrup-skole.kolding.dk

www.facebook.dk/bramdrupskole

En lang sommerferie er overstået, og vi er nu godt i gang med
skoleåret. Nye elever og medarbejdere er ved at vænne sig til
hverdagen, de første forældremøder er afholdt, og nye tiltag er søsat.
I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om vores nye indskolings- og SFO
leder, omstrukturering af AKT og supplerende undervisning,
forældredage samt program for læringsledelse, hvor vi har brug for
forældre-deltagelse.
God læselyst!

Kommende
begivenheder
05-09-2017
Forældredag kl. 8:00 - 12:00

13-10-2017
Motionsdag

kl. 8:00 - 14:00

07-11-2017
Forældremøde:
Glidende overgang kl. 17:00 - 20:00

Ny indskolings- og SFO-leder
Jeg hedder Annette Martinussen og glæder mig meget til at være den ny
indskolings- og SFO leder her på Bramdrup skole. Jeg kommer oprindelig fra
Kolding, men har været lidt omkring.
Jeg er gift med Willy og vi har to voksne børn Oskar på 21 og Emma på 24 år.
Jeg tog min lærereksamen i 1995 fra Frederiksberg seminarium, hvorefter vi
flyttede til Århus, hvor jeg arbejdede på Egebakkeskolen i både skole og SFO. I
1999 flyttede vi tilbage til Kolding, hvor jeg i et år var på Skanderup Hjarup
Forbundsskole i almen- og specialklassen for de yngste elever. Fra 2000 2017 har jeg været ansat på Aalykkeskolen, hvor jeg i de sidst 15 år har
arbejdet i indskolingen som klasselærer/ dansklærer, faglig hjælp, AKT/
inklusion samt været koordinator for opbygning af samarbejdet mellem SFO og
skole i de seneste 12 år. Derudover har jeg vejledt i klasserums-ledelse,
N Y INDSKOLINGS - OG SFO- LEDER
læseindlæring, trivsel/ mistrivsel/ motivation.
A NNETTE MARTINUSSEN
I 2015 færdiggjorde jeg en kandidat i pædagogisk psykologi ved Århus
universitet. Jeg havde specielt fokus på inklusion, inkluderende læringsfælleskaber og motivation for alle børn i
skolen. I januar afsluttede jeg en Diplom i faglig vejledning.
Jeg glæder mig til at samarbejde med jer.

Side 1 af 3

Samarbejde med Bramdrup Sports- og Mødecenter
Vi har længe haft et ønske om bedre faciliteter til udskolingen, som kan
motivere til aktiviteter i pauserne. Denne mulighed har vi i år fået ved at
indgå et samarbejde med Bramdrup Sports- og mødecenter (BSMC).
BSMC har tilbudt at åbne hallen og cafeteriet onsdag til fredag i 12
pausen for de elever i 7. - 9. klasse, der har udgangstilladelse. De unge kan
bl.a. bruge hallen, kunststofbanen, streetbasket og cafeteria, hvor der kan
købes skolemad, som elevrådet har været med til at bestemme udbuddet
af.

Ressourceteam - Nyt team på Bramdrup skole
På Bramdrup Skole har vi valgt, at ændre den måde vi støtter elever der
møder udfordringer i skoleforløbet. Når vi gør det, så er det naturligvis ud
fra en oplevelse af, at vi kan gøre det bedre end vi tidligere har gjort.
Tidligere fungerede vores indsatser som specifikke isolerede indsatser med
afsæt i følgende overskrifter:





Supplerende undervisning varetog arbejdet med den faglige
P RISLISTE FOR SKOLEMAD VED BSMC
støtte.
DSA varetog arbejdet med to-sprogsundevisningen
AKT varetog arbejdet med adfærd, kontakt og trivselsproblematikker
SFO pædagoger agerede som inklusionspædagoger i udvalgte klasser

Fra dette skoleår vil indsatserne styres fra et ”organ”. Et organ vi kalder Ressourceteamet. Ressourceteamet vil
dække over ovennævnte indsatser, men modsat tidligere koordineres indsatserne et sted fra.
Det vil gå for vidt at gå i detaljerne om alle overvejelserne og alle de strukturelle forandringer, men det I som
forældre forhåbentligt vil opleve er, at indsatser indsættes tidligere, og at kompetencerne anvendes bedre. Vi
vil gerne have det læreruddannede personale til at agere mere ude i klasserne, og have pædagogerne til at
arbejde med de elever, der af den ene eller anden årsag har følelsesmæssig uro.
Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er en spare øvelse. Faktisk har vi afsat flere ressourcer i år end
tidligere. Vi ved at forandring tager tid, og at man ikke kan ændre alt på en gang.
Vi er ved at lægge sidste hånd på en mere beskrivende folder om Ressourceteamets arbejde og
Ressourceteamets voksne. Den vil I få udsendt inden længe.

Brydning på årsplanen
Bramdrup Skole, som Idrætsskole, er i gang fra skoleårets start med brydning
i den store gymnastiksal. Brydeklubben har deres egne madrasser på gulvet
og en yderst kvalificeret træner, som står for bryde-træningen af eleverne.
Der er en super energi i timerne og flere af børnene fortalte dagen efter, at
de var lidt ømme over det hele. De elever, der har brydning, har det i deres
idrætstimer i 5 uger. Senere starter andre elever med professionelle trænere
i sportsgrenene bowling, volleyball og svømning.

B RYDNING I IDRÆT
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Program for læringsledelse
Kolding Kommune og dermed også Bramdrup Skole deltager i et stort
skoleudviklingsprogram, kaldet Program for læringsledelse. Programmet
startede i 2015 og slutter i 2019. Programmet ledes i et samarbejde mellem
kommunerne, Aalborg Universitet (LSP) og Center for Offentlig
Kompetenceudvikling (COK, og er støttet af A.P. Møller Fondens
Folkeskoledonation.
Målet med programmet er at bidrage til at skabe de bedste forudsætninger
for skolernes realisering af folkeskolens ambitioner. Programmet bidrager til
skoleudvikling og styrkelse af børns læring og trivsel. Dette gøres igennem
forskningsinformeret kompetenceudvikling af skolens pædagogiske
medarbejdere og ledelse.

Vidste du, at…
Vi på Bramdrup Skole
gennem de seneste tre
år har hævet
karaktergennemsnittet
til de afsluttende prøver
med 0,7, og at vi igen i
år kommer ud med et
af Koldings bedste
resultater i engelsk?

I forbindelse med programmet foretages i ugerne 38-41 (2017) den anden kortlægningsundersøgelse.
Sammenholdt med kortlægningsundersøgelsen fra efteråret 2015, kan vi følge og vurdere, hvordan skolen har
udviklet sig.
Kortlægningen er udformet som et digitalt spørgeskema. I kortlægningen deltager skolens elever, deres lærere
og pædagoger, skolens ledelse og – ikke mindst, jer som forældre. I vil høre mere om kortlægningen, dens
indhold og anvendelse i et særskilt brev, som også indeholder adgangskode til undersøgelsens spørgeskema.
Vi håber, at I igen vil deltage, og derved hjælpe os til at få et resultat, som vi kan bruge i det fremadrettede
arbejde på skolen.

Forældredage
Som noget nyt, vil vi i dette skoleår have tre dage, hvor vi byder jer forældre indenfor i undervisningen. I er
selvfølgelig altid velkomne, efter aftale med klassens lærere og pædagoger, men vores håb er, at flere vil
benytte lejligheden til at besøge skolen i en af de tre dage.
Vi byder velkommen: tirsdag d. 5. september, onsdag d. 17. januar og torsdag d. 12. april. Alle dage i
tidsrummet kl. 8.00 – 11.55.
Tanken er, at I skal have mulighed for at opleve en så almindelig skoledag, som muligt. Der vil altså, som
udgangspunkt ikke ske noget ekstra i de tre dage end der sker på en normal skoledag. Og dog… Vi ved godt,
at opmærksomheden kan forandres, når I som forældre træder ind i klasselokalet. Især hvis I kommer mange.
Når I kommer på besøg, kan I agere på flere måder. I kan være observerende, eller I kan gå til hånde i lokalet.
Vi tror, I får det bedste indblik I jeres børns skolegang ved det sidste, men aftal eventuelt det med den
ansvarlige underviser.
Vi vil sørge for, at der er borde stillet op på gangene, hvor I kan forsyne jer med en kop kaffe.
Vi ser frem til at se jer!

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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