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Kære alle
Der er koldt derude, men dagen er tiltaget med
næsten halvanden time, og den sidste vintermåned
kan ikke længere skjule at foråret er på vej 

Projektuge for 9.
AHH, så er projektopgaven for 9. klasserne
vel overstået! .... Der
blev knoklet som aldrig
før, og vi fik nogle rigtig
fine fremlæggelser i
klasserne.

Hvordan kan aulaen bruges – også?
Vi vil gerne indrette
hele skolen så den
udstråler faglighed,
fantasi og fællesskab – og vi er godt
i gang!
I aualen skal der
være plads
til
være plads til læringsaktiviteter, fordybelse,
kreativ
udfoldelse og fælles samlinger. Alletil
lærere udfoldede
læringsaktiviteter,
deres idéer og visioner ved en arkitektur-workshop
i
januar. Idéerne bliver nu bearbejdet af to indretningsarkitekter, og i løbet af foråret vil elever og skolebestyrelse blive inddraget i den spændende
planlægning af en ny aulaindretning.

Vores emne var FRIHED, og der var fremlæggelser om
ytringsfrihed, menneskehandel, seksualitet og andet.
9.klasserne var også kreative og havde kastet sig ud i
arbejdet med forskellige produkter til deres
fremlæggelser: interviews af prominente
personligheder, tidslinjer, plancher m.m.
ALT i alt var det en eksperimenterende og lærerig uge
for vores 9.klasser. I teamet er vi meget tilfreds med
resultaterne og den arbejdsindsats som begge klasser
har ydet – man skal jo YDE før man kan NYDE!!
Kærlig hilsen Klaus & Gülay

Skolestartere i 15-16

Orla-prisen
I denne uge er Orla-læsehestene fra 3.-6. årgang i fuld
gang på biblioteket, hvor et Orlameter er placeret.
Orla-meteret skal bruges til at bedømme de
nominerede bøger til Orla-prisen.
I kan se mere om Orla-prisen på følgende links:
http://www.dr.dk/Ultra/Orlaprisen/forside.htm
http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2014/
11/10105928.htm
Hilsen fra Henrik

8. årgang i brobygning
8. årgang har i uge 4
været i brobygning på
HHX, HTX, medie- og
kokkeskolen. De havde
bl.a. samfundsfag, der
foregik på engelsk, og
på kokkeskolen lavede
eleverne æblekage. Det var en god og udbytterig uge,
hvor eleverne fik indblik i forskellige uddannelser.
Hilsener fra 8. årgang og Jytte S.

Det går rigtig godt med indskrivningen til 0. klasserne i
15-16, og der er flere og flere forældre i vores
skoledistrikt der vælger Ellebjerg Skole  Vi får
således også tre 0. klasser i det kommende skoleår.
Sæt X i kalenderen
 2.-6. februar: Besøg af Marcelos historievogn, hvor
elever fra 7.-9. vil få mulighed for at fortælle deres
historier.
 3. februar: Arbejdsdag for Elevrådet sammen med
Liselotte, Gülay og Anne Graah
 6. februar: Forældrekaffe kl. 7.30
 6. februar: Fastelavn for 0.-3. årgang! Alle børn på
0.-3. årgang møder kl. 8-13.05.
 7.-15. februar: Vinterferie
 17. februar: Skolebestyrelsesmøde
 20. februar: Modersmålets dag
 26. februar: ISA starter igen – denne gang kun for
0. klasserne
Mange glade hilsener - fra Anne Graah

