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Lidt om naturfag

Svømning

Det har lige været uge 39, hvor eleverne
på forskellig vis har arbejdet med
forskellige naturfaglige elementer. Endnu
en gang er vi blevet betænkt fra Nordea
fonden, hvor vi fik tildelt henholdsvis
12.096 kr. og 13.012 kr. til projekter i
indskoling og mellemtrin, der omhandler
vores verden.

Det har været rigtig svært at finde en
løsning på den situation, vi blev bragt i,
da vi pludselig fik at vide, at
Svømmeforeningen ikke fortsat kunne
varetage vores svømmeundervisning.
Men nu er det lykkedes for os frem til
semesterskiftet, dels ved hjælp af en af
vore egne lærere, dels ved hjælp af
Thøger Johnsen, der bl.a. er tidligere
seminarierektor, nuværende formand for
foreningen Skolens Venner. Det er en
god ven af skolen, der her træder
hjælpende til, så 4. klasserne efter
efterårsferien kan komme i vandet.

Der var en fin og arbejdsom stemning,
når man gik rundt på skolen, og ugen
satte også sit præg på udsmykningen.

Lærernes dag
Den 5. oktober er det FN’s internationale
lærerdag, hvilket også blev markeret her
på skolen. Skolebestyrelsen havde bestilt
kagemænd til 10-pausen, og foruden flag
var der pyntet med opslag, der gengav
aktuelle elevcitater om deres lærere. Her
er et af dem:
Min lærer er sød fordi hun ikke er skrap,

”Alle skal have
muligheden for
at lykkes… ”

I foråret fik vi frigjort midlerne til at
etablere et naturfagslokale i kælderen
under billedkunstlokalet. Det var et
mangeårigt ønske, der gik i opfyldelse,
men ak: Det har vist sig, at den
nødvendige udgravning, der skulle skabe
adgang fra udeområdet, ville medføre
potentielt voldsomme og dyre problemer,
da vi ligger på et fugtigt område, og
udgravningen
kunne
medføre,
at
grundvandet ville stuve op og løbe ind i
lokalet. Ærgerligt at tidligere arkitekter
mv. ikke har haft blik for dette.
Men vi er kommet os over skuffelsen.
Midlerne er frigivet, og nu er vi i en
spændende proces, hvor vi sammen med
lærerne drøfter, hvordan vi kan indrette
et naturfagsområde med udgangspunkt i
det nuværende biologilokale og med
inddragelse af udearealet og eventuelt
også noget af det tilstødende gangareal.
Faktisk har den nye situation tvunget os
til at tænke lidt mere kreativt og
fremadrettet, og det er der god energi i.
Så vi er fortrøstningsfulde, det ender
godt. 

kun når man laver rigtig meget ballade.
Hun har også nogle seje sko.

Det var helt sikkert dejligt med denne
opbakning.

Og så er det valgår
Først kommer der kommunalvalg og til
foråret går vi i gang med valg til
skolebestyrelsen. Det kommer I til at
høre nærmere om, og jeg håber på lige
så stor opbakning som for fire år siden.
God weekend - Flemming
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