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Coding Class
Kære alle
Med november kommer efteråret for alvor, og der er
tid til fordybelse, samtale og faglighed.
Lige præcis faglighed er overskriften på skoleårets
anden temauge, hvor hele skolen vil arbejde med ”Job
og uddannelse”. I forbindelse med temaugen kommer
flere af jer forældre på besøg for at fortælle om jeres
arbejde – tak for det! 

Ellebjerg skole til Børnetopmøde i FN-byen
Børns ret til at blive hørt og trivsel i skolen var blandt
emnerne på dagsordenen, da elever fra Ellebjerg i
fredags var til børnetopmøde i FN-byen.

Det var ikke det normale syn af travle personer fra
hele verden, som man blev mødt af i FN-byen i
København i fredags. Der var nemlig fuldt hus med 300
børn og voksne, som alle var deltagere ved det første
børnetopmøde arrangeret af UNICEF Danmark.
Alle topmødets deltagere kom fra de 22 UNICEF
Rettighedsskoler fra hele landet, og heriblandt var
også Ellebjerg skole til stede.
Topmødet bød på et stjernespækket program med
besøg af Hr. Skæg og oplæg af debattør og foredragsholder Emma Holten, youtuber Rasmus Brohave
og tv-vært på DR Ramasjang Sofie Østergaard.
Ved topmødet blev der også for første gang stiftet Det
Nationale Rettighedsråd. Her udarbejdede børnene en
fælles resolution om god undervisning i de danske
skoler, som de skal overrække til undervisningsministeren på Børnenes Dag i FN-byen den 20.
november, hvor vi naturligvis også deltager 

Så kom 7. årgang i gang med Coding Class. Eleverne
blev undervist af gæstelærere i at lave apps og spil i
programmet Scratch. Der var fuld koncentration i alle
fire klokketimer, og der blev lavet apps og spil i mange
forskellige udgaver. Der var stor ros til eleverne fra
gæstelærerne, som var imponerede over elevernes
arbejdsindsats.
Venlig hilsen Jytte S

Personalenyt
Vi kan nu præsentere skolens nye pædagogiske leder
og souschef – Ann Koppel – som tiltræder d. 1.
december. Velkommen, Ann!
Ann-Louise går på barsel d. 1. november, og vi har
ansat Nishat, som kender skolen og børnene godt, i
hendes barselsvikariat. Velkommen, Nishat!

NOVEMBER-KALENDER
1. nov. kl. 17:
20. nov.:
Uge 47:

Orienteringsmøde for kommende
skoleforældre.
5. årgang deltager i Børnenes dag i
FN-byen.
Temauge – Job og uddannelse - alle
børn møder 8-13 hver dag. (inkl.
tirsdag som er Turdag – for alle elever
på 0.-8. årgang (skolen er fysisk lukket
pga. valg)).

Mange glade efterårshilsener fra
Anne Graah

