Nyhedsbrev

Bramdrup Skole
Møllegårdsvej 10-12, 6000 Kolding

Tlf.: 79797890

www.bramdrup-skole.kolding.dk

www.facebook.dk/bramdrupskole

Kære læser
Efteråret har synligt meldt sin ankomst. Farverne på træerne og vindens
susen ses og mærkes tydeligt, og regnen gør, at der oftere er
”hundevejr” til fryd for flere af vores elever på mellemtrinnnet, der derfor
må være indenfor i pausen.
Efteråret byder også på Skolernes Motionsdag, terminsprøver, FN’s
verdensmål og som noget nyt i år også Sprogets dag, hvor temaet er
Halloween. Den dag har engelsklærerne arrangeret for
almenafdelingen.
Alt dette og mere til kan du læse om i skoleårets første nyhedsbrev.
Rigtig god læselyst.

Kommende
begivenheder
12-10-2018
Motionsdag fri kl. 14:00

24-10-2018
Bramdrup 2,0 kl.17:00-19:30

Uge 46
Åben Uge – FN’s Verdensmål og
terminsprøver (4.-9. årgang)

31-10-2018
Halloween-formiddag

30-11-2018
Juleklippedag fri kl. 14:00

Indskolingens / SFO’ens legeplads
Projektet er nu endelig kommet så langt, at der er blevet åbnet op for,
at børnene kan bruge det nye spændende område, som vi igennem
de sidste par måneder spændt har kunnet følge opbygningen af. Den
del af legeområdet med græs vil endnu være afspærret i et stykke tid,
da det er vigtigt, at græsset får god tid til at rodfæste, inden der
kommer en masse børneleg ovenpå det. Området med den nye
cykelparkering er dog klar til at blive brugt.
Dette er børnene blevet informeret om under mandagens
morgensang.
Børn kan ofte have en finurlig tankegang, så det bliver spændende at
se, hvordan de indtager det nye aktivitetsområde og hvilke lege og
aktiviteter, der opstår.

Vidste du, at…
vi i mellemtrinnets skolegård skal have et 9 meter højt Spacenet.
Arbejdet påbegyndes mandag i uge 42.
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FabLab Scottish og Learning Festival
Vi har haft fire lærere, Nana Thomsen og Morten Marquard Bundgaard fra
specialcenteret samt Rikke Handberg Philipsen og Anders Schultz fra
overbygningen almenskolen, på studietur i Glasgow. Jakob Ballegaard
Preuthun og Jacob Skou deltog som ledelsesrepræsentanter. På
studieturen mødtes deltagere fra forskellige skoler og
uddannelsesinstitutioner med det formål at styrke samarbejdet og
vidensdelingen både national og internationalt i forhold til fremtidige
FabLab- og skoleudviklingsaktiviteter.
Overordnet fokus på Fablab-aktiviteter, teknologiforståelse, arbejdet med
det 21.århundredes kompetencer og professionel kompetenceudvikling.

Turen har givet et godt afsæt i forhold til vores mål:
•
•
•
•
•

Blive klogere på “FABLAB” tanken
Blive inspireret til, hvordan vi kan bruge det i arbejdet med vores
kommende linje
Få ny viden og ideer, der kan omsættes til praksis
FabLab indretning og undervisning med micro:bit
Kvalificere vores beslutninger i forhold nyanskaffelser/ investeringer i
vores nye FabLab.

En supergod tur, der har givet indspark til udviklingen af vores FabLab-linje i
udskolingen med opstart efter nytår.

Obamas pointe omkring det 21. århundredes kompetencer
Vi havde Rodaba Hamdard fra 9.C, der var så heldig at møde den
amerikanske ekspræsident. Obama kom faktisk med en pointe, der passer
meget godt ind i vores udvikling af linjer:
”I må aldrig vælge en levevej, hvor I skal følge en håndbog - de
jobs kommer robotter snart til at overtage. Alt der kan kommes ind i
en algoritme, vil ikke være effektivt udført af mennesker om nogle
år”, lød rådet fra Obama, som flere gange pointerede vigtigheden
af, at man kan arbejde i teams og er empatisk.
Jeg vil gerne opfordre unge kvinder til at gå ind i matematik og
teknik, for der mangler kvinder på det felt. ”

Vidste du, at…
vi har fået konstitueret vores elevråd. Maja 9.A er blevet valgt som formand og Sofia 9.A som
næstformand. Begge formænd er medlemmer af Skolebestyrelsen, hvor de deltager i møderne
og har stemmeret ligesom medarbejder- og forældrerepræsentanterne.
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Uge 46 – FN’s verdensmål
I uge 46 har vi på Bramdrup Skole fokus på FN’s Verdensmål og innovation. PLC tilbyder forskellige workshops,
som klasserne kan melde sig til. Der skal blandt andet arbejdes med robotter og opfindelser, ultra:bits, bygges
rodzoneanlæg og insekthoteller. I samarbejde med musikskolen skal der gang i et innovativt
instrumentopfinderværksted. Vi får besøg af Learning Labs rullende interaktive læringsrum, hvor eleverne kan
lære om returpant, og hvad det betyder for klimaet.
Onsdag skal hele skolen lave en fælles Rube Goldberg-bane i Bramdruphallen. En slags ’Storm P-maskine’ som
gerne skulle kunne køre hele vejen gennem hallen, når den bliver sat i gang i den ene ende. Det bliver super
sjovt!

Sprogets dag på Bramdrup Skole

Vidste du, at…
Bramdrup Skole samarbejder med psykolog Rasmus Alenkær om et udviklingsprojekt omhandlende
inkluderende læringsmiljøer og almen pædagogik.
De involverede klasser får besøg af Rasmus 4 dage over en periode på 2 måneder.
Han arbejder på et praktisk niveau ud fra devisen om at tung teori, omfangsrig evidens og tabeller er fint,
men først når hele herligheden oversættes til brugbar praksis, er målet nået.
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BRAMDRUPDAM 2,0
Bramdupdam 2,0 afholder møde på Bramdrup Skole, og alle er velkomne til at deltage. Bramdrupdam 2,0
arbejder med at udvikle Bramdrupdam, og mødet er nummer to af slagsen.
Mødet er arrangeret af Bramdrupdam Borgerforening, Bramdrupdam Lokalråd og Bramdrup Skole. Kolding
Byråd er også inviteret. Denne aften har du mulighed for at komme med dine tanker om Bramdrupdam.
Mødet finder sted:
Tilmelding sker via www.bramdrupdam20.dk
Mødet finder sted: onsdag den 24. oktober kl. 17.00 – kl. ca. 19.30 i Multifaglokalet på skolen
DAGSORDEN:
17.00

Velkomst og 2 spørgsmål v/ Benny (Borgerforeningen) & Henrik (Lokalrådet)

17.05

Velkomst og 2 spørgsmål v/ Mads (Bramdup Skole)

17.15

5 minutters indlæg om + 2 spørgsmål til hvert af sporene:
- Infrastruktur - trafik/veje v/ Ove
- Natur: Dammen og Troldhedestien v/ Benny
- Nøej!. Det er for børn v/ Fredrik
- Unge med de unge v/ Morten
- Samle, Bramdrupdam braget, branding v/ Thomas
- Story: Gode hverdagsklip v/ Anne Mette

18.00

Lidt til maven og ganen med mulighed for løs snak

18.20

De 5 spor og skolen byder "indenfor" til videre dialog og gode input

19.00

Der vises rundt på skolen. Input til skolen.

19.30

Tak for i dag

SKOLERNES MOTIONSDAG D. 12. OKTOBER
Traditionen tro deltager vi igen i år i Skolernes Motionsdag fredag op til efterårsferien. Der er planlagt et aktivt
program, hvor vi både skal være inde og ude.
Alle elever møder ind i klasserne kl. 8:00 og har fri kl. 14:00, hvor de enten kan gå i SFO eller gå på en dejlig
efterårsferie.

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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