Nyhedsbrev
maj 2016
Kære alle
En af de ting der skaber tryghed og trivsel på en skole er at
alle kender alle, og at de små er trygge ved de store.
Samtidig kan samarbejde mellem store og små skabe god
læring for begge parter – de store træner sig i at forklare, og
de små får ekstra støtte i fx læsning.

Lige nu har vi et alternativt læsebånd hvor elever fra 3., 4. og
5. læser med elever fra 0., 1. og 2. klasse. Netop kontinuerlig
læsning med hjælp en-til-en er den mest effektive måde at
forbedre sin læseevne på, og vi får positive tilbagemeldinger
både fra store og små elever i forhold til projektet.

Ellebjerg Skole som Rettighedsskole?
Vi har i et stykke tid arbejdet med tanken om
at blive en del af et internationalt netværk
. som en af UNICEFs Rettighedsskoler.
I den forbindelse var 11 medarbejdere, seks elever og vores
Onsdag d. 20.
april var vi – i10
elever onsdag
fra
skolebestyrelsesformand
på studiebesøg
FN-byen
d.
Elevrådet,
syv lærere,
sekretær
og
20. april. Den endelige
beslutning
omskolens
hvorvidt
vi skal være
Rettighedsskoleskolebestyrelsens
bliver taget d. 3. formand
maj. Hvispå
detbesøg
bliveri FNja, vil vi
byen i Nordhavnen
udsende et nyhedsbrev
om hvad det indebærer.

Pas på toiletterne!
At have rene og pæne toiletter er rigtig vigtigt, og det er
samtidig en stor udfordring for de fleste skoler… Vores
toiletter bliver gjort rent to gange per dag, men alligevek har
vi et problem med børn der tisser på gulv og vægge, ting der
bliver proppet ned i toilettet, så det stopper til, mudder på
væggene og det der er værre… Vi – Elevråd, medarbejdere,
sundhedsplejersker og Skolebestyrelse - har et stort fokus på
problemet, og vi vil også bede jer derhjemme om at tale med
børnene om hvordan man opfører sig på et toilet.

Gitte, som er børnehaveklasseleder på 0. årgang fortæller:
”Hver morgen kommer 3. klasserne ned i de 3
børnehaveklasser og læser højt for 0. årgang. Det er en stor
succes og der bliver læst rigtig meget. Eleverne sidder overalt,
på gangen, i garderoberne, klasserne og fællesrum.”

Byggeri - igen

Desuden har vi en særlig indsats for elever på 1., 2. og 3.
årgang, der har brug for lidt ekstra læsetræning. De får hjælp
fra elever på 7. og 8. årgang hver onsdag og torsdag, hvor en
stor elev læser med en mindre.

Nyt fra årgangene

Som de fleste ved, er skolen igennem de sidste to år blevet
næsten helhedsrenoveret. Vi mangler dog en del, fx
restaurering af gymnastiksale og personalelokaler, og dette
arbejde påbegyndes i maj måned.
Derfor vil indgangen ved bogstavet C spærres af og benyttes
som håndværker-indgang.
I bedes benytte jer af indgang A og D – og indgangen ved
skolegården.
To af idrætssalene skal renoveres, og dette betyder at meget
af idrætsundervisningen vil foregå udenfor i maj og juni.

Afgangsklasserne har travlt med at forberede sig til
afgangsprøverne, hvor de bl.a. skal til prøve i skriftlig tysk
eller fransk, geografi og religion.
8. årgang, 6.B og 5. årgang er ved at afslutte deres
deltagelse i forskningsprojektet "inkluderende
idrætsundervisning".
Alle har afprøvet og lært nye ting - både elever og lærere.
6. årgang skal arbejde med film, IT og kommunikation i hele
maj måned. Årgangen skal bl.a. besøge FILM-X d. 3. maj, hvor
eleverne skal være skuespillere og lave små film ved hjælp af
green-screen.

6. årgang skal desuden på en naturfaglig dag/aften i Tivoli
med en masse andre unge. Der skal de blandt andet
undersøge, hvor hurtigt forlystelserne kører, og hvad der gør,
at det kilder i maven.
4. årgang skal i uge 19 arbejde som arkitekter og designere sammen med Nild Regout, som er produktdesigner og Julie
Dufour, som er arkitekt. Eleverne skal undersøge
lokalområdet og sætte form på idéer til områdefornyelse af
Scandiagade.
Eleverne skal arbejde med fotografering, skitsering og
modelbyggeri, og der kommer en afsluttende fotoudstilling
på Karens minde d. 9. juni.
Børnehaveklasserne har haft et forløb om vand.
Læringsmålene var at eleverne skulle få
o viden om vand
o viden om hvor i hjemmet vi bruger vand og
o viden om hvordan vi kan spare på vandet
Hele årgangen fik på skift besøg af "De små
vandhelte". Forløbet foregik over én dag, hvor formålet var at
eleverne skulle lære at forstå den rolle vand har i vores
hverdag, samt hvordan og hvorfor det er vigtigt at spare på
vandet. Eleverne fik besøg af vandhelten Max100 og hans
trofaste makker Maxine og Vandskurken, som elsker at bruge
vand.
I løbet af ugen så børnene også film om vand og vandets
kredsløb, sang sange og lavede forskellige forsøg med vand.

Den samlede tur-kanon kan I se her:

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

årgang: Bondegård + teater
årgang: Skov + museum
årgang: Zoologisk have + København
årgang: Strand + Lejre
årgang: Bøllemosen + Kastellet,
Havfruen og Gefion
årgang: Eksperimentariet + Christian
IV’s bygninger
årgang: Planeter + Christianshavn
årgang: Stevns Klint + Roskilde
Domkirke og Vikingeskibsmuseet
årgang: Lynetten + Rigsarkivet
årgang: Malmö/Helsingborg +
Folketinget

Personalenyt
I maj siger vi velkommen til Heidi, som primært skal
undervise i naturfag i Udskolingen 
Vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne af det
nye skoleår, og i juni vil I få at vide hvem der bliver lærere
og skolepædagoger på hvilke årgange.

Maj-kalender
29. april
Arbejdseftermiddag i Skolehaven
Maj måned
Pop-art-valgholdet udstiller i aulaen
1.maj
Brug Folkeskolen har sammen med Ellebjerg Skole en bod
på Karens Minde.
Torsdag d. 5. maj – søndag d. 8. maj
KRISTI HIMMELFARTSFERIE
Lørdag d. 14. maj – mandag d. 16. maj
PINSEFERIE
Tirsdag d. 19. maj
Skolebestyrelsesmøde kl. 17-19.30

Tur-kanon
På Ellebjerg Skole har vi en tur-kanon, der er med til at sikre
at vores elever kommer ud i verden. Hver årgang får hvert år
to ture – en naturvidenskabelig og en humanistisk.
Fx skal 6. årgang d. 26.maj besøge Christianshavn, som en del
af den humanistiske tur-kanon.
Læringsmålet for turen er overordnet
o Viden om Christianshavns historie
Årgangen skal bl.a. besøge Christiania og Vor Frelsers kirke.

Tirsdag d. 24. maj
Olympiade for børnehaverne på Ellebjerg Skole
Fredag d. 27. maj
Sidste skoledag for 9. klasse – KARAMELDAG!

Mange glade hilsener fra
alle os på Ellebjerg Skole
Anne Graah

