Syddjurs Friskole
Ugebrev 5
5. februar 2016
Ugebrevet udkommer normalt hver fredag.
Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

Kalender:

Uge 6: Temauge - Uge sex
Torsdag 11/2 kl 19.30: Støtteforeningens generalforsamling.
Uge 7: Vinterferie
2/3: Teaterstart for alle elever på skolen
16/3: Generalprøve og premiereforestilling
17/3: Forestilling
19-28/3: påskeferie

Kontornyt
Efter fem uger med skema og faglighed på den mere traditionelle måde, bevæger vi os nu over i en periode, hvor vi skal
bruge os selv, og det vi har lært i fagene på anderledes vis.
Det begynder i uge 6 - næste uge - der er omdøbt til 'uge sex'! Som beskrevet i sidste uges nyhedsbrev, er det en uge,
hvor der bliver sat fokus på bl.a krop, sjæl, sundhed, trivsel, sociale medier og sexualundervisning. Hele skolen arbejder
under samme tema.
Flere forældre har spurgt om der ikke skal være fastelavnsfest på skolen i år, men vi har som sagt valgt at deltage i uge
sex, da fokus på krop og sundhed har stået på ønskesedlen længe!
Vi håber at I vil deltage i de mange andre fastelavnsarrangementer der findes rundt omkring, og vi vil gerne understrege,
at det ikke betyder, at fastelavn på skolen er væk for evigt!
En god uges tid efter vinterferien går vi så igang med årets store teaterprojekt. I år har vi rystet posen og kastet os ud i et
nyt og spændende projekt, der forhåbentlig ender ud i en forrygende teaterkoncert! Forestillingen bliver spillet i Rønde
Højskoles teatersal, da Kaløskolerne har for mange elever til at kunne undvære deres idrætshal en hel uge.
Men alt dette - selve teaterstykket og de praktiske ting omkring det - bliver skrevet ud i detaljer i et senere nyhedsbrev!
Det bliver SÅ spændende😊

I næste uge går også en kampagne igang på forskellige medier. Vi vil rigtig gerne ha' flere piger i klasserne i Havehuset,
så vi hænger plakater op i områdets børnehaver, sætter annoncer i avisen, bruger de sociale medier, og prøver at gøre
vores unikke skoletilbud synligt - denne gang især for piger.
Og nu må drengeforældrene ikke misforstå det - vi elsker jeres drenge, men at tilstræbe en ligelig kønsfordeling er godt
for ethvert miljø som vores! Så hvis I kender nogen der kender nogen i den aldersgruppe - og det gælder også
skolestartere, så gør lidt reklame for skolen og inviter dem op på kontoret til en snak!
Og så er jeg - Else - forsigtigt ved at vende tilbage på min pind! Jeg er ikke på fuld tid endnu, men håber på at være helt
klar efter vinterferien. Det er skønt at være tilbage, og man kan ikke ønske sig en varmere velkomst fra børn og voksne
end den jeg har fået. Så tak for mange smil og mange 'velkommen tilbage' 😄
Go weekend
________________________________________________________________________________________________

Kære alle
I næste uge har vi tema, uge sex, og som nogen af jer har bemærket, falder dette tema oveni fastelavn. Derfor afholder
vi ikke fastelavn i år, men understreger at fastelavn ikke er afskaffet som festdag på skolen.
Vi glæder os alle til en spændende og lærerig uge.
Venlige hilsner fra uge-sex-udvalget.

0. klasse spiller "Læsesjov" ABC

Dansk i 3. klasse
I denne uge har 3.kl haft om indledning og handling og slutning.
I 3.kl har vi også haft om en histore der hed flammen den hannler om
en flammen.
Skrevet af Emil, Laura og Villads F. 3.kl.
Historien om de stjålet lommepenge
Vi hørt i radioen at der var to banditter på spil.
Og dagen efter fik vores ven stjålet sine lommepenge.
Han så en cigaretskod på jorden med løbestift på.
Han bruge sin computer for at se hvem der havde stjålet hans lommepenge
Og så fandt han udad hvem der havde gjort det og hvor de boede
Også tog han ud i den lille grime hytte de boede i og fandt dem.
De ville prøve at binde ham men!! Det kunne de ikke fordi han kæmpe imod.
Vi gik over til vores ven men han var ikke hjemme.
Vi fandt en sporhund den luftet til cigaret og løb hen til ham.
Vi fandt ham bunde og slap ham fri.
Skrevet af Liv, Tilde og Cornelius 3.kl.

Uge Sex i 4.-6. klasse
Uge Sex i 4.-6. klasse består af forløb og øvelser på tværs af skolens fag. Øvelserne kan samtidig bruges til at støtte op
om elevernes læring, sundhed og trivsel.
Alle materialer tager udgangspunkt i Fælles Mål for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab.
Emnerne rammer lige ned i denne aldersgruppes virkelighed. Vi vil arbejde hver for sig på klasserne og vi vil mødes om
understående emner.
Mandag
Et trygt rum i undervisningen – intro til sundheds- og seksualundervisning
Icebreaker, Fælles aftaler, Ord, der gør ondt.
Normer og idealer – for krop og køn
Mange billeder handler om..
Grænser – fakta om rettigheder, lovgivning og min krop
Retten til kroppen, Krop og grænser.
Tirsdag
Pubertet – om fysiske og psykiske forandringer
Hvad er pubertet?, Krop, Jeg er længere fremme i puberteten and alle andre, Sandt eller falsk om
puberteten

Venskab og forelskelse
Et godt venskab, Mine cirkler, Hvordan er det at være forelsket?, At være forelsket.

Onsdag
Vi samles alle 4. -6. klasse
Familier – med mor, kerne, bonus, regnbue
Familiefilm – intro til emnet, Familiens ligheder og forskelligheder, En god familie, Dilemmaer om familier.
Sociale medier – trivsel på nettet og sociale medier
Torsdag
Sammen om sundhed og trivsel
Hvad er sundhed? En sund krop,
Fredag
Opsamling og evaluering

Anne, Birgitte og Uffe

I femte klasse arbejder vi med koordinatsystemet. Et koordinatsystem består af en x-akse
og en y-akse. Hvis man skal finde et punkt i koordinatsystem fx. (3, -2) gør man dette:
Man starter med x-aksen som er vandret. Der finder man tallet 3 som vi har valgt tidligere.
Så skal man kigge på y-koordinaten og finde -2 som vi har valgt. Altså gå ned to gange fra 0
punket. Ud fra de to tal kan man se det punkt man skal finde. Prøv selv her:
Skrevet af Sofus 5. klasse

Kære elever og forældre i 7. 8. og 9. klasse.
I næste uge starter temaugen med overskriften: UGE SEX.
Det er en uge, som handler om sundheds- og seksualundervisning, og dette indeholder snakke,
gruppearbejde, cases og øvelser om normer og idealer, kroppen, forelskelse, relationer, personlige
grænser, kærester, sociale medier og meget andet.
Det er en uge, som mange har glædet sig til, men det er også en uge, som mange har frygtet, da det
simpelthen bliver SÅ PINLIGT! Det kan vi garantere, at det gør! Forhåbentligt bliver det også lærerigt,
sjovt og helt sikkert en uge, vi kommer til at huske.
Alle materialer, som vi bruger i udskolingen, tager udgangspunkt i Fælles Mål for det obligatoriske emne
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Vi glæder os (tror vi nok !
VH Rasmus, Per og Jens

)

