Nyhedsbrev

Bramdrup Skole
Møllegårdsvej 10-12, 6000 Kolding

Tlf.: 79797890

www.bramdrup-skole.kolding.dk

www.facebook.dk/bramdrupskole

Kommende
begivenheder
Uge 13
Påskeferie

Kære læser!

04-04-2018

I sidder og læser sjette udgave af Bramdrup Skoles nyhedsbrev. Indtil
videre er det blevet til, at nyhedsbrevet er sendt ud op til en ferie. Idéen
med nyhedsbrevet er, at det sammen med Intra og vores
Facebookside skal give jer indblik i livet på Bramdrup Skole. I hvert
nyhedsbrev vil I kunne læse om nye initiativer og livet på skolen samt
kommende begivenheder. I dette nyhedsbrev vil du bl.a. kunne læse
om skolefest, lockout og om vores plan for udeområdet bag multihuset.

Skolebestyrelsesvalg kl. 17:00

Rigtig god læselyst.

03-05-2018

12-04-2018
Forældredag (08:00 – 11:55)

02-05-2018
FP9 Dansk skriftlig fremstilling
(09:00 – 12:30)

FP9 Matematik m. & u. hjælpemidler
(09:00 – 13:00)

Vi er godt i gang med den sidste uge inden påskeferien, og det
betyder også tid til årets skolefester. Her i skrivende stund har vi netop
afholdt indskolingens skolefest for 0.-3. klasser, og vi kan melde om en
aften med fuld drøn på disko-rytmerne, sus i tylskørterne og seje frisurer.
Der blev hygget i klasserne, og rundt på skolen var der forskellige boder,
man kunne prøve. Hos ressourcecenteret kunne man bl.a. blive
afprøvet på sin huskesans i Kims leg, i Klyngen blev der skudt med Nerf
guns, og der var gys og gru i spøgelseskælderen.

04-05-2018
FP9 Dansk retskrivning & læsning
(09:00 – 10:30)

04-05-2018
Sommerkoncert – SFO
(09:00 – 10:30)

Der blev danset, handlet i boderne og hyggesnakket lige indtil klokken
slog 20.30, og kort efter kunne årets første skolefest lukkes ned –
Oprydningen gik hurtigt, så TAK for hjælpen til Jer forældre, der gav et
nap med, så vi alle kunne komme hjem i ordentlig tid og blive klar til en
ny dag.
Onsdag fortsatte vi med skolefest for mellemtrinnet og vi slutter af med
skolefest for udskolingen her torsdag. Vi glæder os over de dejlige
festdage, og siger tak for den store opbakning. Det betyder rigtig
meget for os – men i særdeleshed også for Jeres børn.

S KOLEFEST 2018
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Ny leder i Specialcentret
Den 3. april starter Jacob Skou som ny afdelingsleder i Specialcentret. Jacob er
uddannet lærer og kommer fra et job som halbestyrer i Egtved. Jacob kender til
området og til Kolding Kommune, hvor han tidligere har været ansat som leder og
har været med til at opbygge Specialcenter Vonsild.
Jacob er en yderst kompetent mand og med hans rolige og anerkendende væsen,
bliver han en stor gevinst for Bramdrup Skole og Specialcenter.

Ansættelser

S PECIALCENTRETS NYE LEDER ,
J ACOB S KOU

Ud over, at vi har ansat Jacob Skou, har vi fastansat Anja Berg, der indtil nu har
været ansat i et vikariat. Anja Berg er tilknyttet 8. årgang og Specialcentrets udskoling.

Lockout
Vi er stadig ubekendt med om overenskomstforhandlingerne ender i en konflikt, der medfører en lockout. Vi
håber selvfølgelig stadig, at der findes en løsning, men kan frygte, at vi den 10. april rammes af lockout.
Forligsmanden kan udsætte lockouten i to gange 14 dage. Dags dato ved vi ikke, om det offentlige
arbejdsmarked ender i konflikt. Så snart vi ved nærmere, så udsender vi - på forældreintra - hvad det
indebærer for skolens tilbud.
Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er udtaget til strejke den 4.april, som 10 andre kommuner er det.
Det er ligeledes vigtigt at fortælle, at Specialcenteret ikke er omfattet af lockouten. Ligegyldig hvordan
konflikten udvikler sig, så vil undervisningen i Specialcenteret altså ikke påvirkes.

Vandprojekt ved Multihuset
Vi har i gennem længere tid været plaget af overfladevand bag ved
Multihuset. Overfladevandet har resulteret i, at der har stået vand på
legepladsen og ved cykelparkering i indskolingen, og vandet er blevet
til mudder. Selv om mudder er fantastisk at lege med, er vi glade for, at
der nu endelig, i samarbejde med bygningsafdelingen, er kommet en
plan for dette område.
Vi har fra skolens side fokuseret på, at vi skulle finde en løsning, der kan
håndtere store mængder vand, og samtidig kan bruges til leg og
læring, da det er en integreret del af vores udeområder. Løsningen er
ikke bare at fjerne vandet, men at skabe en vandrende som kan åbnes
P ROJEKTTEGNING - BAG SFO M ULTIHUSET
og lukkes. Yderligere vil der være opsamling af vand fra tagfladen på
multihuset, så det kan bruges i naturfag og matematik i forhold til areal, rumfang, tryk mm.
Der vil også blive opsat en vandlegsafdeling, på legebakken. Her vil der komme forbundne kar samt en
hævefunktion til at løfte vandet op til højere niveau.
Byggeperioden kommer til at ligge fra d. 1. maj og projektet forventes afsluttet senest 30. juni 2018.
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Trivselsmåling

Vidste du, at…

I uge 15 og 16 skal alle elever på Bramdrup Skole besvare
Bramdrup Skole har et tekniskservice
en trivselsmåling. For at følge udviklingen og lære mere om,
team bestående af seks
hvad skolen kan gøre for, at alle elever trives, skal alle
servicemedarbejdere.
folkeskoler hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt
eleverne. Trivselsmålingen gennemføres ved et
Vores team servicerer tre skoler, syv
spørgeskema, som hver enkelt elev udfylder. Det består af
børnehaver og en tandklinik i området
40 spørgsmål til elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.omkring Bramdrup, Lyshøj og Eltang
9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3.
skole. I alt 40.000 kvm bygninger
klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er
udformet på baggrund af anbefalinger fra en
ekspertgruppe og de dækker bl.a. elevernes generelle
skoletrivsel, faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.
På baggrund at resultaterne fra forrige år, har vi i år iværksat bl.a. pauseaktiviteter i indskolingen og udviklet
vores ressourcecenter. Vi håber på, at trivselsmålingen igen viser fremskridt, som den gjorde sidste år.

Besøg i udskolingen
Bramdrup Skoles udskoling har haft fornemme besøg de sidste måneder. Den
20. februar havde vi besøg af digteren og samfundsdebattøren, Mazen Ismail.
Med humor, dialog og smagsprøver på digte opfordrede han til, at man
skriver sine mål ned, finder ud af hvad der skal til, for at målene nås og lader
være med at give op - også når det er svært.
En måned senere, den 20. marts, havde vi besøg af forfatteren Jesper WungSung. Han fortalte om sit liv og sit forfatterskab. Inden besøget havde
klasserne læst og arbejdet med nogle af hans noveller, så der blev spurgt
ivrigt ind til fortolkninger og til hans liv.
Vi prioriterer disse arrangementer, da vi mener, at de er med til at give et
afbræk i hverdagens faste skema, og fordi de, efter vores mening, er med til
at give øget energi og engagement.

J ESPER W UNG S UNG

Sådanne arrangementer vil vores udskolingselever opleve flere af i vores nye
udskoling. #Dannelse skaber vi med glæde#

RIGTIG GOD PÅSKE TIL JER ALLE!

M AZEN I SMAIL

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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