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Kære læser!
Efteråret har synligt meldt sin ankomst, og efterårsferien nærmer sig
også med hastige skridt.
Vi har haft en begivenhedsrig opstart på skoleåret. Den har stået på
ekskursioner, overnatninger på skolen, store ven/ lille ven-aktiviteter,
besøg af venskabsklasser fra Harte, fælles forældrerådsaften, oplæg af
Bubber, elastikkrig, lejrture og så har vi for første gang i flere år haft
elever afsted på skolerejse til udlandet. Alle fantastiske arrangementer,
der sammen med de øvrige ting i hverdagen, gerne skal være med til
at skabe nysgerrighed, dannelse, succes og glæde.
Hvis I gerne vil se og høre mere om hverdagen på Bramdrup Skole, kan
I følge vores Facebook-side.

Kommende
begivenheder
11-10-2019
Motionsdag fri kl. 13:45

31-10-2019
Halloween formiddag

Uge 46
Åben Uge – FNs Verdensmål 4-7.
årgang
Terminsprøver på 8.-9. årgang

29-11-2019
Juleklippedag fri kl. 13:45

Rigtig god læselyst.

Nyt fra skolebestyrelsen
Vi har i skolebestyrelsen igangsat arbejdet med en gennemgang og
revidering af Bramdrups skoles principper. Principperne fungerer som
overordret retning for skolens ledelse i hverdagen. Et af de områder, der
ligger skolebestyrelsen meget på sinde er kommunikation og det
gælder i alle dets former. Vi ønsker at arbejde med kommunikation
Skole til forældre og Skole til Elever, men bestemt også -og ikke mindst
Forældre/elever til skole. I den forbindelse har vi været ude til sidste
skolefest, til forældremøderne på alle årgange og i uge 38 afholdt
skolebestyrelsen en fællesaften for alle skolens forældreråd. Det blev en
fantastisk aften med mere end 50 engagerede forældre, der alle kom
med bidrag til, hvordan vi kan skabe en endnu bedre Bramdrup skole i
fremtiden. Samtidig fik de enkelte forældreråd mulighed for at drage
nytte af hinandens ideer og erfaringer, og der blev samlet til en
idebank for fremtiden. Bramdrup skoles udvikling er vores fælles ansvar
og vi er på rette spor.
Med venlig hilsen Skolebestyrelsen

Vidste du, at…
Vi i Skolebestyrelsen arbejder
med principper for Bramdrup
Skole. Vi er i gang med at
behandle principperne for
hjemmearbejde og kost.
Principperne kan I læse på
Bramdrup Skoles forside.
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8. - 9. årgang på skolerejser med linjefagene
I uge 39 var vores 8. og 9. klasses elever på skolerejse med deres linjefag.
”Sport til grænsen” var i Harzen, hvor den bl.a. stod på aktiviteter som
bueskydning, skøjteløb, vandretur og tur med kæmpe løbehjul. ”International
linje” var i London, hvor de fik travet byen tynd for at se og opleve Camden
Market, London Eye, River Cruise mm. ”Future Innovators, E-Sport og
Kunst/Håndværk” var afsted sammen i Hamburg. Her var der arrangeret
fælles aktiviteter og aktiviteter som var specifikke for det enkelte linjefag. De
var bl.a. på chokoladefabrik, havnerundfart, besøg ved dansk iværksætter.
Det var alle fantastiske ture.
Grunden til, at vi som skole tager på disse ture, er, at vi gerne vil give
eleverne nogle oplevelser i et forpligtigende fælleskab. Vi ønsker at styrke
det faglige og sociale sammenhold på tværs af klasser og aldersgrupper.
Det, at man som elev lærer at arbejde og være sammen med andre unge,
som man ikke lige går i klasse med, og giver dem oplevelser, som de kan
tage med sig fremad i deres liv.
Disse mål blev på fornemmeste vis opfyldt af vores fantastiske elever på disse
turer. Eleverne fik set en masse, gået mange kilometer, hygget på kryds og
tværs samt lavet sjov og presset sig selv.
Vi er imponerede over, at vi har så mange unge mennesker, der kaster sig ud
i disse små eventyr med gejst og gåpåmod. At man som elev bare kører på,
selvom man er våd, træt eller begge dele.
Stor cadeau til alle, der var med på de tre fantastiske ture. Tak til jer forældre,
fordi I bakkede op om turene, og tak for lån af jeres børn.

Specialcentret på lejrtur
Alle elever (på nær dem der var på linjerejse) var i uge 39 på Lyngsbolejren ved Fredericia.
Vi har hele sidste skoleår arbejdet med emnet relationsdannelse, der er fundamentet for god læring for vores
elever. Vi ved, at en effektiv måde at skabe en god relation til er, at lave alternative aktiviteter og flytte os væk
fra skolens hverdag. Lejren skulle gerne give et solidt afsæt for dette skoleår og styrke fællesskabet for hele
specialcenteret på tværs af alder og hold. Det var en vellykket lejr, og der blev sat nogle gode point ind på
relationskontoen. Det var en fornøjelse at opleve eleverne uden for de almindelige rammer. Vi savnede dog
den de elever og voksne der var på linjetur.
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Hjemmebesøg på 1., 4. og 7. årgang
Vi har i dette skoleår mulighed for at komme på hjemmebesøg i 1., 4. og 7. klasse.
På hjemmebesøgene har vi muligheden for, i hyggelige og uformelle rammer, at tale om mange andre ting ud
over de faglige standpunkter. Hjemmebesøget erstatter den obligatoriske skole-hjemsamtale i efteråret, på de
omtalte årgange.
Grunden til, at det er disse årgange, er, at man her oftest får nye lærere samt går fra en afdeling til en anden.
Disse besøg er noget, vi virkelig glæder os til.
Vi tror på, at jo bedre et samarbejde, vi kan få mellem skole og hjem, des større trivsel og udbytte får jeres barn
af at gå hos os. Vi tror også på, at jo bedre, vi kender jer og jeres barn, des bedre bliver vi som skole til at skabe
de gode, trygge rammer, jeres barn har brug for.
Vores overbevisning er, at pædagoger og lærere har mulighed for større forståelse og indsigt i den enkelte elev
ved, at opleve barnet på dets hjemmebane. I, som forældre, får samtidig mulighed for at tale om de ting, der
betyder noget for jer. Har I ikke mulighed for at få besøg i hjemmet, afholder vi samtalen på skolen.

Cykeltur, elastikkrig, markedsdag mm. Et spændende efterår er i
gang i SFO
I september har SFOen deltaget i Det store Elastikkrigsmesterskab for Koldings SFO’er i Alminde. Vi vandt ikke,
men vi kan prale af at have stillet med et hold med deltagere fra alle årgange, sejt!
Med det nye skoleår og en kortere skoledag om torsdagen, har der åbnet sig nye muligheder i SFOen. Den
ekstra tid gør, at vi nu kan nå på ture længere væk end kun i nærområdet. Der har således været cykeltur til
Legeparken for 2.-3. klasserne. Vejret var med cyklisterne og humøret var højt. Vi kan dog melde at hjemturen
tog lidt længere tid end cykelturen ned til Legeparken  Det betyder også, at når vi laver bål, kan børnene
være med i processen med at tænde bålet og være med til at forberede de ting, vi laver på bålet. Det hele
kan nås samme eftermiddag nu, det nyder både børn og voksne godt af.
I uge 40 havde SFOen projektuge. Vi er tyvstartet lidt i de forgående uger, men særligt i denne uge var SFOens
aktiviteter koncentreret om at producere ting, der kunne sælges på Markedsdagen i SFOen som blev afholdt
fredag d. 4. oktober.
Der er gennem de sidste par uger blevet øvet godt i musiklokalet, og der bliver
de kommende uger øvet mere intenst, så alle de seje musikbørn kan blive klar til
at stå på scenen til det store musikbrag, når der holdes Efterårskoncert i SFOen.
Sæt gerne X i kalenderen fredag d. 1. november kl. 15, alle er velkomne.

Side 3 af 4

Bramdrup Skole deltager i Junior Talent på KG
Vi har i 2019 haft seks elever, der har deltaget i Junior Talent på KG
sammen med øvrige elever fra Kolding Kommunes Skoler.
Junior Talent er et tilbud til de dygtigste og mest engagerede elever, når
de går i 8. klasse. Junior Talent ønsker at inspirere og udfordre eleverne
fagligt, udvikle og styrke deres akademiske potentiale samt forberede
dem på valg af ungdomsuddannelse. Junior Talent er på denne måde
en anderledes, talentorienteret brobygning mellem grundskolen og
gymnasiet.
Eleverne i projekt Junior Talent deltager i 5 seminarer om forskellige
emner. Hvert seminar varer en hel skoledag. De første 3 seminarer er
placeret i foråret, og de sidste 2 finder sted i efteråret, mens eleverne
går i 9. klasse. Seminarerne har tidligere drejet sig om Verdenssprog,
Fællesskab og individ, Kræft og strålebehandling, At overbevise – sammenhængen mellem politik og retorik –
samt Kriminalitet.
Torsdag d. 3. oktober fik Mohamed, Frederik, Kaya, Caroline, Karoline og Alexander bevis på, at de har
deltaget og gennemført Junior talent i 2019.

Sprogets dag på Bramdrup Skole
Sidste år afholdte vi for første gang Sprogets dag på
Bramdrup Skole. Det var sådan en succes, at vi har planlagt
at gentage dagen igen i år.
Sprogets dag bliver afholdt i forbindelse med Halloween. Alle
elever fra almenafdelingen deltager i aktiviteter, der tager
udgangspunkt i engelskfaget fælles fokus Trivsel i Sproget, fra
kl 8:00 - 11:30. I løbet af formiddagen vil der være opgaver
med store ven/lille vennerne samt opgaver i afdelingerne.
Vi vil gerne have traditioner på Bramdrup Skole, og håber, at
denne dag bliver endnu en. På sådan en dag oplever vi
fællesskab, dannelse og glæde.

Skolernes Motionsdag d. 11. oktober
2019
Traditionen tro deltager vi igen i år i Skolernes motionsdag fredag op til efterårsferien. Der er planlagt et aktivt
program, hvor der bliver aktiviteter i Bramdrup hallerne, Picture run på skolen og løb eller cykling i skoven.
Alle elever møder ind i klasserne kl 8:00 og slutter af i klasserne kl 13:45, hvor de enten kan gå i SFO eller gå på
en dejlig efterårsferie.

MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE
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