Januar 2015 - Nyhedsbrev fra

Kære alle
GODT NYTÅR!
Lad os håbe at 2015 bliver et mere fredeligt år på
vores fælles klode, og at det bliver et rigtig godt år på
Ellebjerg Skole!

Inklusion og trivsel for alle skolens elever –
et udviklings- og forskningsprojekt
Et nyt år betyder ny energi, og på skolen startede
medarbejderne året med en energifyldt pædagogisk
dag d. 2. januar. Dagen var en del af det store
tværfaglige udviklings- og forskningsprojekt som
skolen er med i i samarbejde med forskere fra
Professionshøjskolen UCC i Sydhavnen.
Målet for projektet er at vi på skolen skal blive endnu
dygtigere til at skabe trivsel og inklusion for alle
skolens børn, og det særlige ved projektet er at det er
drevet af medarbejdernes egne idéer.

Som skoleleder ser jeg det som en af mine fornemste
opgaver at tage vare på og understøtte
medarbejdernes idéer og initiativer til pædagogisk
udvikling i ”bottom-up-processer”, og det er
fantastisk at mærke den energi som lærere og
pædagoger lægger i vores ”inklusions-projekt” 
I løbet af foråret følger vi op på idéerne både i
eksperimenterende læringsforløb sammen med
eleverne og i aktiviteter for medarbejderne. Således vil
vi fx på et personalemøde d. 20. januar have en
workshop sammen med to indretningsarkitekter, hvor
vi vil arbejde videre med idéer til indretning af aulaen.

Personalenyt
På 1. årgang er teamet nu fuldtalligt igen, og vi siger
velkommen til Tine, som er ny dansklærer og
læsevejleder på skolen.
I øjeblikket har vi også en annonce ude hvor vi søger
om to lærere til Udskolingen. En af stillingerne vil være
som dansklærer på 7. årgang i stedet for Lotte, som
har valgt at fratræde sin stilling. Vi ønsker Lotte held
og lykke i fremtiden!

Sæt X i kalenderen
8. januar: Direktøren fra Kellog’s (fra Manchester,
England) kommer på besøg for at se skolens
morgenmadsordning.
Årgangsteamene arbejder derfor med en mængde
forskellige undersøgelser og idéer – fx
o Omprioritering af resurser – hvornår er det fx
vigtigt at være to lærere i klassen?
o Indretning af aulaen – hvordan kan vi bruge de
mange kvadratmeter til læringsaktiviteter?
o Kan en bus bruges til alternativ undervisning og
opdagelse af den verden der ligger uden for
skolens matrikel?
o Hvad tænker eleverne selv om inklusion og
fællesskab? Hvornår er det rigtig godt at gå i skole?

12. januar: Ellebjerg Skole fylder 65 år
Alle elever møder kl. 8-13.05
13. januar: Skolebestyrelsesmøde
Den første uge i februar får vi besøg af en argentinsk
kunstner, Marcello, der kommer med sin historievogn.
Mere om dette i næste nyhedsbrev 

Glade nytårshilsener fra Anne Graah

