Nyhedsbrev

Bramdrup Skole
Møllegårdsvej 10-12, 6000 Kolding
www.bramdrup-skole.kolding.dk

Tlf.: 79797890

Kære læser!

Kommende
begivenheder
Uge 7 - 2018
Vinterferie

I sidder og læser femte 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.

20-02-2018

Rigtig god læselyst.

Skolefest mellemtrin (17:30 – 20:30)

Vinterferien nærmer sig, og for eleverne i udskolingen er årets
projektopgaver ved at være overstået. De har i uge 5 arbejdet intens
projektopgaverne, som de i uge 6 har skullet præsentere for klassen og
lærere. Det er fantastisk at se de produkter, der bliver fremstillet, og
elevernes energi på at finde empiri og forberede fremlæggelser.

Deadline kommende 7. klasse

20-03-2018
Skolefest indskoling (17:30 – 20:30)

21-03-2018
22-03-2018
Skolefest udskoling (17:30 – 21:30)

23-03-2018
Sidste dag inden påskeferien

Vidste du, at…
Der er tilsyn med eleverne fra kl. 7.50 på skoledage. Derfor ønsker
vi, at man som elev tidligst møder ind kl. 7.50, med mindre man
går i SFO, der åbner kl. 6.30.

Mellemtrinnet har haft åben uge i uge 6. Nationalt i skoleregi kalder man
også denne uge for ”Uge sex”, hvor Sex og samfund har
undervisningsforløb og undervisere, der kommer ud til skolerne. 4. og 6.
årgang har arbejdet med temaet "Kroppen", hvor fokus bl.a. har været
på kropsidealer, menstruation, bevægelse med fokus på puls, påvirkning
fra sociale medier, blufærdighed mm.

6. ÅRGANG – U GE SEX
F OKUS K ROPPEN
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5. årgang har haft ”Harry Potter” som tema, hvor årgangen er blevet delt op i
kollegierne; Slytherin, Griffindor, Hufflepuff og Ravenclaw, og har dystet mod
hinanden.
Samlet for alle årgange gælder det, at klasserne har arbejdet på tværs af fag,
hvor der har været mulighed for nysgerrighed, fordybelse og kreativitet på en
anden måde end til hverdag.

Skolebestyrelsesvalg
Inden længe skal der afholdes skolebestyrelsesvalg i det ganske land, altså
dermed også på Bramdrup Skole. I henhold til Folkeskolelovens § 40, stk. 9 så
vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i
5. ÅRGANG - HARRY POTTER
FORDELINGSHATTEN
det år, der følger efter nyvalg til regionsrådet og kommunalbestyrelsen.
Skolebestyrelsesmedlemmernes valgperiode begynder d. 1. august, og
valget skal således afholdes i god tid inden denne dato. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende, at
halvdelen af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer vælges ved forskudte valg, således at der
afholdes valg hvert 2. år. Dette har Bramdrup Skoles bestyrelse valgt at gøre fremadrettet.
Der er nogle snørklede regler for hvem, der kan vælges som forældrerepræsentant. Har man
forældremyndigheden, er man selvfølgelig selvskrevet, men derudover kan en række andre personer, som
eksempelvis værger og stedforældre, tillige opnå valgbarhed. Er man interesseret i at høre mere om disse
regler, kan man henvende sig til skolens kontor, der så vil guide i forhold til reglerne.
Er man interesseret i at stille op til bestyrelsesvalget, så er man meget velkommen til at kontakte enten
skoleleder Mads Vilstrup Hoeg eller Skolebestyrelsesformand Jakob Stagaard for nærmere information om
arbejdets karakter.
Valg til skolebestyrelsen foregår ved et valgmøde den 4. april. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men
udmeldes snarest.

Bramdrup Skoles udskoling arbejder frem mod linjer
I efteråret besluttede skolen i samarbejde med skolebestyrelsen at arbejde frem mod, at udskolingen i skoleåret
2018-2019 skal tilbyde linjer i udskolingen.
Derfor har alle undervisere i udskolingen og skolens ledelse arbejdet frem mod at skabe seks linjer, der med
hvert deres sigte fremmer elevernes motivation og støtter op om det faglige niveau.
Den nye organisering af udskolingen i linjer er blevet udviklet, fordi lærere og ledelse ønskede at øge elevernes
motivation for deltagelse og læring. Det er skolens ønske, at eleverne oplever deres tid i udskolingen som
motiverende i forhold til deres interesser og fremtidsplaner.

Vidste du, at…
Bramdrup Skole, i den nyligt offentliggjorte CEPOS undersøgelse omhandlende skolernes løfteevne,
ligger nr 7 af alle skoler i Kolding, folke-, privat- og friskoler. På landsplan ligger vi nummer 190 ud af
1402 skoler.
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Skolens arbejde med linjer sker inden for en overordnet ramme, som ledelsen
har formuleret, og som giver lærerne et stort råderum til at forme linjerne og
undervisningen på linjerne her til.
Der er kommet ny
Der har i processen været inddragelse af elever i 6. og 7. klasse samt med
prøvebekendtgørelse,
eleverne på Harte Skole. Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i elevernes
så man fra i år skal
bestå folkeskolens
ønsker og skaber linjer, som de kan se sig selv i.
afgangseksamen for at
Selvom vi synes, vi har en god udskoling, skal man passe på at elevernes
komme ind på HHX, STX
glød og læringslyst ikke aftager i udskolingen. Det handler om, at eleverne
eller HTX?
bliver topmotiverede unge, der har ejerskab for den læring, som de er
centrum i.
Målet er, at vi som skole kan matche elevernes virkelighed og forventninger,
samtidig med at vi kan give dem det faglige input, som de har brug for i deres videre liv efter folkeskolen.
Det, at man som ung aktivt kan være med til at vælge noget og på den måde få et ejerskab til sin egen
skolegang og derved allerede lægge hovedhjørnestenene til sin karriere vej, finder vi som et vigtigt element i
den tid, vi lever i.
Vi sidder lige nu og pusler med hvilke seks linjer, vi vil lægge os fast på i det kommende skoleår. Mere info om
dette i næste nyhedsbrev.

Vidste du, at…

Nye garderober i indskolingen
Vi glæder os meget til, at de nye garderober bliver sat op i Klyngen i vinterferien. Når børnene møder ind
mandag efter ferien, ser Klyngen helt anderledes ud. I de efterfølgende dage vil alle elever i 0. og 1. klasse få
tildelt en garderobe, hvor de kan have deres ting hele dagen, også for de børn der går i SFO.

Ansættelser
Siden jul har vi taget afsked med lærer Birgitte Sindberg og specialcentrets leder Calle Jakobsen. Calle er flyttet
til Sjælland. Vi håber på at ansætte en ny leder af specialcentret pr. 1. april.
Den 1. marts byder vi velkommen til lærer Pia Hänel Jensen, som også har en uddannelse som
matematikvejleder. Hun vil overtage Birgittes matematikhold samt indgå som skolens matematikvejleder i
læringsteamet.
Yderligere har vi ansat Anja Berg og Per Gejl Jørgensen, som også begge er læreruddannede, i to vikariater.
Anja underviser både i almenafdelingen og specialcentret, og Per vil få sin gang i udskolingen.

Skolefest
Vi oplever på skolen, at tiden drøner afsted, og om ikke så længe, er det forår. Dermed kommer også tiden til
den store uge med skolefester. Det hele løber af stablen i uge 12. Vi starter med indskolingens skolefest tirsdag
d. 20. marts og onsdag d. 21. marts, er det så mellemtrinnet. Begge fester starter kl. 17.30 og slutter kl. 20.30.
Torsdag d. 22. marts runder vi af med udskolingens fest, der starter kl. 17.30 og slutter kl. 21.30. Nærmere info om
festerne følger, når vi kommer endnu tættere på, så hold øje med intra.
Vi glæder os til at se Jer alle til 3 hyggelige og festlige aftener 

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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