Syddjurs Friskoles
Ugebrev 02
2018

KALENDER:
uge 2: Projektuge for alle under overskriften “LIV”
11/1 17.30-19: Projektugefremvisning af alle elever for
familierne og andre interesserede
14/8: Første skoledag efter sommerferien

Ugebrevet udkommer normalt i weekenden
Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Et af vores skilte var på mystisk vis fløjet hen i byen her i juleferien😳 Vi har fundet det og sat det på plads.

Velkommen til projekt -fremvisningsaften!
på torsdag den 11. januar kl. 17.30 – 19.00
I skrivende stund arbejdes der på højtryk på hele skolen under den fælles overskrift “LIV”.
Det kommer der mange spændende projekter ud af, og dem vil vi gerne vise alle jer forældre, søskende og andre
interesserede.
I Havehuset arbejdes der med “Det Gode Liv”. Der diskuteres, reflekteres, motioneres, tegnes, dramatiseres og
fokuseres på værksteder der hedder: “At skabe glæde i andres liv”, “Videoeksempler på noget der gør livet godt”,
“Undersøgelse og fremvisning af sund og usund mad” og “et godt liv med motion, ro og kropsfokus”
I Bikuben har eleverne fokus på at fremstille individuelle produkter.
Bikuben har vinklet årets tema ”LIV” til ”Et Anderledes Børneliv i et andet land og/eller en anden tid”
Med vedholdenhed, tålmodighed og selvstændighed træner eleverne projektarbejdsformen i alle dens stadier:
videnssøgning, lagring af viden, skriftlig fremstilling, produktudarbejdelse og til sidst fremlæggelse for skolens andre
elever og endelig aftenens besøgende.
Udskolingen er ved at være øvet i projektformen og skolens ældste elever arbejder med en individuel opgave og opsøger
selv besøgssteder, foretager interviews, laver powerpoints, kreerer, snedkererer div. modeller, maler, fotograferer, skriver
digte og rapporter og aflægger slutteligt prøve for kammerater og lærere i deres projektopgave.
6., 7. og 8. klasse øver på deres niveau samme arbejds- og fremlægningsform.
Husk at husene torsdag aften er åbne for alle, så I er meget velkomne til
at besøge andre huse end der, hvor I selv har børn. I oplever således den progression og udvikling der sker fra hus til
hus. Det allerbedste for vores børn er, når I spørger lidt til de forskellige projekter og får dem engageret i at fortælle om
det. Så tag jer god tid!
På Gensyn til en særlig aften! - På skolens vegne: Projektudvalget: Per, Marie, Anne & Rikke

Projektugen er i fuld gang i 6. – 9. klasse
Juleferien er slut, og straks er vi i gang med projekt. Emnet er liv, og der bliver arbejdet med alle mulige former for
liv i hele udskolingsafdelingen. Vi har elever, der arbejder med liv efter døden, det sunde liv, hvordan radioaktivitet
påvirker liv, livet som professionel fodboldspiller, liv i rummet og meget mere. Det er blevet til en spændende palet af
emner, og vi lærere glæder os til fremlæggelserne i næste uge.
Vi håber også, at eleverne glæder sig, men vi ved også, at de måske vil være spændte og nervøse. Det er sin sag at
stille sig op og holde et foredrag af 15 minutters varighed for sin egen og andre klasser, men det er måske den
vigtigste del af det at være elev på Syddjurs Friskole.
Vi vil gerne skabe elever, der er fagligt dygtige og kreative, og som kan stille sig op og levere varen, når det gælder. Vi
træner lige fra 0. klasse, og det ender næsten altid godt med elever, der er dygtige til projektfremlæggelser, teater
og afgangsprøver, og som ikke mindst klarer sig godt på de uddannelser, som de nu engang søger ind på.
I næste uge får eleverne travlt. De skal have styr på fremlæggelser, PowerPoints, produkt osv. Men vi skal nok hjælpe
dem godt i mål. Torsdag og fredag er der fremlæggelser for lærerne om dagen og torsdag aften for forældre. Og til
den tid er vi alle nok blevet meget klogere på fugleliv i haven, livet i havet, et liv med piller, sundhed og meget mere.
M.v.h. Nanna, Marie, Jens, Geert, Else og Per
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