Nyhedsbrev uge 39
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I fredags havde vi en rigtig fin indvielse og navngivning af bålhytten, som nu hedder Asgård.
Der blev holdt en lille tale, og Walter klippede snoren over. Derefter var der pølser, brød, kaffe
og kage til eleverne og de forældre, der var mødt op. Jeg er rigtig glad for, at der var nogle af
jer, der havde mulighed for at deltage på trods af det korte varsel, det var en rigtig hyggelig
måde at begynde weekenden på, og det hele blev gennemført i løbet af bare en god time. Tak
for hjælpen med både kagebagning, pølsestegning, bålpasning, stemningsspredning og
oprydning.
Navngivning og demokratisk dannelse:
Hvordan vælger man navn til en bygning? Vi besluttede os
for at udnytte det at have fået en bålhytte til at undervise
eleverne i demokratisk dannelse.
Eleverne havde selv forslået forskellige navne, vi valgte 3
gode navne ud, og torsdag gennemførte vi en afstemning
om, hvilket navn det skulle være. Et stort arbejde måske,
men noget af det, vi bliver kontrolleret på, er, om vi giver
eleverne Demokratisk dannelse, og det at være med til at
vælge et navn er da en måde, hvorpå, vi kan vise eleverne,
hvordan demokrati fungerer. At stort set alle eleverne
jublede, da de hørte navnet, er kun en glæde oveni.
Anette kursus:
Før sommerferien fik vi en mail med et tilbud om at få en
eller flere lærere på kursus i at inkludere elever med
vanskeligheder i klasserne. Jeg valgte at spørge Anette om,
hun ville deltage da det har specielt fokus på indskolingen.
Anette er blevet optaget og skal her i efteråret af sted på
kursus i alt 3 gange, desuden skal hun arbejde med og afprøve tingene herhjemme. Hun har
haft 1. kursusdag i dag, næste gang er den 5. november og sidste gang er 4. december. Jeg
regner med, Anette spreder sin visdom på lærerværelset, så vi alle får glæde af det forløb, hun
skal igennem.
Naturvidenskabsdag:
På fredag skal eleverne i 0.-6. kl. til Bjerget Efterskole, hvor de skal deltage i
naturvidenskabsdagen, som efterskolens elever har tradition for at arrangere for
omegnsskolerne. Eleverne tager afsted efter morgensang og er tilbage ved 12.30-tiden. De
skal medbringe madpakke, drikkedunk og en turtaske samt tøj efter vejrudsigten,
aktiviteterne foregår både ude og inde.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pastasalat og en overraskelse.
Kalender:
27/9: 0.-6. kl. til naturvidenskabsdag på Bjerget Efterskole
1/10: Bestyrelsesmøde
2/10: Morgensang i kirken
Forældremøde i 7.-9. kl.
10/10: Bogbus
9-11/10: Emnedage Krop og sundhed.
12-20/10 Efterårsferie.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

0. kl. har lavet bogstaver til pynt i klassen
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