Nyt fra Ledelsen - Bogense Skole
7. september 2018

Kære forældre
Et nyt skoleår er kommet godt i gang og der foregår mange spændende
ting, både inde og ude i både afdeling Bogense og afdeling Kongslund.
I skoleboden har vi med stor succes indført MobilePay, der kan
selvfølgelig også stadig betales med kontanter – vi har dog en lille bøn om
at give småpenge/mønter med, hvis de har kontanter med.

Vi bygger fællesskaber
Alle elever på 2. årgang bliver i dette skoleår undervist 45 minutter i
blokfløjte om ugen, og som forældrene på årgangen sikkert har erfaret,
så har alle elever fået deres egen en blokfløjte.
2. – 4. årg. har deltaget i Bogense Håndbold’s Håndboldkaravanen og
afprøvet en masse sjove småspil mm.
Alle elever på 4. årg. indgår i projektet DR-Ultra:bit. Her tilbyder DR en
hel stribe programmer på DR Ultra, som skal gøre børnene nysgerrige
overfor teknologien. Ambitionen er at løfte børnenes forståelse for
teknologien og vise dem, hvordan de kan bruge teknologi og kodning til
at udvikle deres kreativitet - og samtidig lære aktivt at tage stilling.
Projektet følger årgangen i tre år.
4. september var der idrætsdag for hele Mellemtrinnet.
Karrierelæring for 9. årg. – Her er elevernes valg ved at blive behandlet,
så de er fordelt på de ungdomsuddannelser, de skal være på en dag om
ugen i ugerne 43 – 46.
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For forældre med børn i SFO
Som I forhåbentligt kan fornemme, er vi i SFO´en i gang med en
udvikling gående mod flere aktiviteter med læringsmål. Det betyder, at
der vil blive talt om, hvad dit barn har mulighed for at lære i en given
aktivitet. Det er en anderledes måde at arbejde på, og det øver vi os på
som personalegruppe.
Samtidigt udvider vi udbuddene af aktiviteter. Vi har indledt et
samarbejde med Nordfyns Musikskole, og om få uger starter en
kunstmaler som vil lære jeres børn om dette område. Hun hedder Bella
Husted, og du kan se mere om hende her; http://bellahusted.dk/arkiv/
Bella vil undervise én eftermiddag om ugen.
Gennem vinteren vil der blive tilbud om børneførstehjælps kurser samt
fodboldforløb – Stjernespillerskole - med fokus på teknik. Fælles for disse
aktiviteter er at det kræver tid til fordybelse.

100,- puljen
I foråret fik alle afdelinger 100 kr. pr. elev, som skulle bruges til indkøb af
ting, som ligger ud over normal daglig drift. Her kan I se hvad de
forskellige afdelinger har brugt pengene til:
Indskolingen afd. Bogense og Mellemtrinnet valgte at bruge pengene på
en koldvandsdrikkeautomat. Automaten i Børnemiljøet står på gangen
mellem Centralrummet og Kantinen. Automaten i Mellemtrinnet står i Bbygningen. Erfaring viser, at adgangen til koldt vand har positiv
indvirkning på undervisningsmiljøet og elevernes trivsel.
Udskolingen er ved at undersøge mulige arrangementer for eleverne.
Afdeling Kongslund fik besøg af Eventyrkompagniet, som har holdt et helt
fantastisk rollespilsarrangement, hvor trolde og elevere underholdt og
udfordrede alle skolens elever en hel skoledag. Arrangementet løb af
stablen før sommerferien.
I Regnbuen har vi besluttet at benytte 100,- puljen til ekstra oplevelser
for børnene, ture ud af huset el. lign.

side 2 af 4

Forebyggende undervisningsplan
I Nordfyns Kommune arbejder SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)
med forebyggelse for børn og unge til og med 25 år. I den forbindelse er
der udarbejdet undervisningsplanen “Digitale debutanter” som har til
formål at udbygge tidlig forebyggende sundhedsfremmende indsatser.
”Digitale debutanter” er en læringstilgang som er kombineret ind i det
kriminalpræventive område. Ved at systematisere læring og skabe
kontinuitet og kvalitet omkring emner som digitale medier, social pejling
og rusmidler i folkeskolen, vil succesraten i forhold til den tidlige
sundhedsfremmende indsats medvirke til, at vi øger den generelle
sundhed hos kommunens folkeskoleelever. Social Pejling er et
undervisningsforløb, hvor målet er at mindske unges sociale overdrivelser
og misforståelser, fordi det smitter af på deres adfærd. Således håber vi
at færre unge begynder at ryge, drikke og udvise anden risikoadfærd.

Faste elementer i den forebyggende undervisning

Klassetrin

Undervisning

Underviser

3. klasse

Digitale debutanter

Center for digital pædagogik

5. klasse

God net- og mobilstil

Center for digital pædagogik

6.klasse

Social pejling

SSP Nordfyn

7. klasse

Hvem er du, når du er digital?

Center for digital pædagogik

8. klasse

Rusmidler

Odense Behandlingscenter
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Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
På alle klassetrin arbejder vi også med udvikling af elevernes personlige
og sociale kompetencer. På 8. og 9. årgang skal alle elever vurderes om
de er uddannelsesparate. Lærerne på årgangen samarbejder med
Ungdoms Uddannelsesvejlederen (UU-vejleder) herom. Klik her for at
læse mere om UPV'en.

Læringsværkstedet
Tirsdag d. 18. September åbnes døren til Læringsværkstedet, et tilbud for
alle elever fra 0. – 6. årgang.
Læringsværkstedet har åbnet hver tirsdag fra kl. 14.00 – 16.00 i PLC
(skolens Pædagogiske LæringsCenter D131).
I læringsværkstedet kan man:






lave lektier – få hjælpe til fx dansk og matematik
få læst en bog eller selv læse op for andre
hygge sig og tale med andre børn og voksne
spille med andre
få fortalt om gamle dage

Personalenyt
Velkommen til vores nye kolleger:
Regnbuen:
● Sisse Folkersen, pædagog i Regnbuen
● Joan L. Steensen, pædagogmedhjælper i Regnbuen
Administrationen:
● Brian Christensen, IT supporter
Vi har fortsat en vakant stilling i ressourcecenteret og håber på at kunne
ansætte en læsevejleder pr. 1. november.
Ressourcecenter:
● 1 læsevejleder – vakantstilling

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, og at I kan følge små
glimt fra skolens hverdag på vores facebookside
https://www.facebook.com/Bogenseskole/.
Med venlig hilsen
Jane, Dan, Søren og Pia
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