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Kære alle forældre,
Så er skoleåret igen i gang og her før efterårsferien kunne vi igen afholde motionsdag for alle skolens
elever. En skøn dag med sol var en fin ramme for at alle skolens børn og vores børnehaves børn var ude
og løbe. Opvarmningen foregik i samlingssalen og ruten gik rundt om skolens område afdelingsvis.
I mål området foran skolen blev der optalt hvor mange omgange eleverne løb.
I alt løb eleverne de 450m runder 475 gange.
Herunder kan i se lidt stemningsbilleder fra dagen

Ellers er der i dette nyhedsbrev information om nogle af de ting vi arbejder med i øjeblikket.
Det drejer sig om vores skolehund Aida, undervisning i Makerlab ifm. spil emneugen og sanserummet
God efterårsferie
Mvh.
Storebæltskolen
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Genindvielse af sanserummet
Restriktionerne i forbindelse med Covid19 er på vej væk. Det har givet
mulighed for at sanserummet igen kan blive fuldt funktionel .

Kuglebassinet er nu igen fyldt med kugler og kan benyttes af skolens elever. For at passe bedst muligt på
vores elever har vi i sanserummet igennem Covid19 nedlukningen været meget opmærksomme på at
sikre et miljø med mindst mulighed for smitte. Det betød at vores kuglebassin ikke har kunne været i brug
siden nedlukningen. Det er nu overstået og bassinet er igen i brug hvilket elever fra 3. klasse var glade
for.
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Skolehund på Storebæltskolen
På Storebæltskolen holder vi altid øje med ny
pædagogisk viden og spændene tiltag der bliver
afprøvet i skoleverdenen.
Et af de projekter vi har hæftet os ved, er den stadig større brug af
hunde. Både forskning og en lang række af institutioner, biblioteker, plejehjem, skoler m.fl. viser at målrettet brug af hunde,
har stor og god effekt.
Følgende er nogen af de kvaliteter der fremhæves











Hunden bidrager til øget trivsel og tryghed.
Understøtter sociale kompetencer
Bidrager til stressreduktion og understøttelse af
behovsudsættelse.
Hunden medvirker til et generelt lavere konfliktniveau
imellem børnene
Hundens kan bidrager til øget koncentration og sænke stress ved fagligt arbejde.
Hunden virker som ”døråbner” i konfliktsituationer og gør det tilgængeligt at snakke om det, der har været
svært.
Hunden er en smutvej i relationsarbejdet med børn. Den skaber tillid, tryghed og sympati.
Hunden tager imod alle børnene - alle starter med oplevelsen af at være ventet, vigtig og noget ganske
særligt.
Hunden er en BEDSTE VEN, man kan stole på og fortælle alt.

På bagrund af research og grundige overvejelser har vi besluttet at ” ansætte” Golden Retrieveren Aida. I
skrivende stund er hun 9 måneder gammel og skal langsomt tilvendes hendes kommende opgave. Hun er startet
uddannelsen som terapihund med speciale i arbejdet skolehund. Når Aida ikke er på arbejde, bor hun hos Mette
Bregendahl, der er pt. er lærer på mellemtrinnet. Foreløbig følger Aida Mettes skema, i det omfang hun magter
det.
Vi glæder os til at det spændende projekt på Storebælskolen med Aida.

Hvis I har lyst til at læse lidt om erfaringer gjort med skolehunde kan I følge linket.
https://hunden.dk/nyheder/skolehunden-en-uundvaerlig-bedste-ven-og-kollega/63951
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Design og produktion af spil i Makerlab
Makerlab er en af Storebæltskolens nye undervisningsmåder, hvor eleverne får mulighed
for at designe og fabrikerer genstande.
Her underviser Jon Engsager skolens It-konsulent og klassernes medarbejdere eleverne i processen
omkring at designe, udvikle og afprøve ideer. Tanken bag undervisningen er at man gennem at
afprøve lave prototyper bliver klogere på hvordan man kan lave et produkt.

Først arbejder eleverne med at tilpasse elementer, der så senere udskæres i træ eller bukkes i
acryl.
Den ide og de mange muligheder er blevet bragt i spil i forbindelse med emneugen, hvor emnet var
”lav jeres eget spil”. Det har resulteret i en række flotte produkter og spændende forløb hvor
eleverne selv har været med til at udvikle spille -regler, -kort, spørgsmål og udformning af
spilleplader.
Det har været meget tydeligt i spilforløbet at undervisningsformen hvor der ikke er et rigtigt
resultat, men mange rigtige resultater. Har motiveret eleverne til spillet er blevet det det er.

I 5-6.klasse blev spillet et matadorlignede spil hvor undervisningsformen har lagt vægt på at der
ikke har skulle være et rigtigt resultat, men at der kunne være mange rigtige resultater. Den form
har blandt andet skabt stor interesse for at læse om dyr fordi den viden skulle bruges til at eleverne
selv lavede spørgsmålene til spillet.

3. klasse har til deres spil skåret figurer i akryl.
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