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Kære forældre på Storebæltskolen
Her op til vinterferien fejrede vi i dag fastelavn, med tøndeslagning og fastelavnsboller. I nyhedsbrevet kan i se at
januar var måneden hvor vi kom halvvejs igennem skoleårets 200 dage, det har blandt andet 0.-1.A og 0B. markeret.
Herudover kan i se nogle af de mange undervisningsforløb og aktiviteter der foregå på skolen.
Udover nyhedsbrev har vi også vores youtube-kanal https://www.youtube.com/user/Storebaeltskolen/videos hvor vi
bla. har videoer med undervisningsforløb, tegn til tale understøttede sange og meget mere.
Her er en af videoerne https://www.youtube.com/watch?v=KPGe7O_vpfw der viser den emnebaserede
undervisning i 5-6a der er beskrevet i dette nyhedsbrev.
God vinterferie alle sammen.
Venlig hilsen Storebæltskolen

Nye ansigter på skolen
Vi har siden juleferien fået en ny medarbejder i ASK2. Det er Joan Hansen der er startet som pædagogmedhjælper.
Velkommen Joan =)
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100 dage i skole i 0.-1A
Den 17. januar fejrede 0.-1. A, vi havde været i skole i
100 dage. Hele klassen var pyntet op med 100 flag.
Dagen blev fejret med 100 gange hop og
bevægelse, tælle i bunker af 10, skrive tal og spise
100-dags kage.
I løbet af de 100 dage, siden Silas, Mikkel, Aftab,
Emanuel og Jason startede på Storebæltskolen, er
der bare sket så meget. De har været på ture til
skov, strand og Kløverhaven. De har leget ude og
inde og lavet masser af forskellige opgaver med leg
og bevægelse. De er begyndt at arbejde med tal
og bogstaver. Nu tæller vi dagene indtil vi skal have
sommerferie.
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De første 100 skoledage på Storebæltskolen i 0b
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Face-IT
I 1.-2. A arbejder vi med følelser. Hver dag efter 1. frikvarter bruger vi materialet fra
Face-IT hvor eleverne laver ansigt på en magnetplade, for at fortælle om de har haft
et godt frikvarter.
Face-IT er et pædagogisk materiale der bruges til følelsesmæssig spejling og træner
eleverne i at udtrykke deres følelser.
Eleverne udfylder deres magnetansigt og kommer på skift op at fortæller om ansigtet
og hvad der har gjort at de har lavet netop det ansigt. Det giver mange gode snakke
om frikvarterne, venskaber, at være en god kammerat mv.
Eleverne har mulighed for at fortælle om stort og småt fra frikvarteret og vi kan snakke
om, hvad der kan gøres anderledes hvis dagens frikvarter har været dårligt.
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5.-6.A lærer om Ribe og dronning Dagmar
Eleverne arbejder på højtryk med at lære så meget som muligt om Dronning Dagmar som var dansk dronning fra år 1186
til 1212.
I dette skoleår arbejder klassen emnebaseret og for tiden er emnet Ribe, hvor der blandt andet står en statue af Dronning
Dagmar.
Tanken bag den emnebaserede tilgang er at anvende mange forskellige indgangsvinkler til at formidle emnet så alle
elever får udbytte af undervisningen.
Det betyder at der ifm. Ribe emnet arbejdes med både oplæg, ture ud af huset, samt produktion af en film der fortæller
om Dronning Dagmars liv. Derudover arbejdes der med at eleverne løser en række forskellige opgaver, som klassens
personale specielt har udarbejdet til emnet.
Ofte er dagen opdelt så eleverne får en kort introduktion til emnet ved tavlen. Her bliver eleverne aktivt inddraget og
medarbejderne sikre at eleverne forstår opgaven og det som er blevet gennemgået. Herefter kan de i klassens
tilstødende rum, vælge mellem en lang række opgaver der pt. har Ribe som omdrejningspunkt. Rummet er derudover
også dekoreret med ting der relaterer sig til emnet. Opgaverne er lavet så de kan skanne dem med deres iPad og får
dem læst op af ”App. Writer” en læse- og skrivestøtte app.
De besvarer blandt andet opgaver i appen ”Book Creator” hvor de har en emneportefølje, som indeholder alle de
opgaver de har løst indenfor periodens emne. Nogle udarbejder skriftlige svar, mens andre indtaler deres svar.
Her kan i eksempelvis læse et uddrag af livshistorien om dronning Dagmar som klassen i fællesskab har lavet som et rim.
Valdemar til Skanderborg red - på jagt med alle
mændene han sad.
Dagmar var i Ribe og kommet i forfærdelig knibe
I barselssengen hun lå - uden et barn at få
- Send bud efter Valdemar - Jeg tror, min tid er inde
Karl af Rise var den eneste der ikke var en kvinde
Han på hesteryggen sprang og red natten lang
Mod Skanderborg han tog - i fuld fart det gik snart.
Valdemar spillede skak - blev afbrudt af karls snak
- Kom hjem til Dagmar i en fart - hendes liv er meget sart
Valdemar samlede 100 mand og red gennem det
danske land
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Nåede til Dagmar på den sidste hest - men der var
ingen barselsfest
Dagmar var næsten død - Valdemar klagede sin nød
Dagmar vågnede op - Kære mand - jeg må forlade
denne krop
- Giv mig dit løfte på - du ej den sure blomme gifte må
- Fjern mine to blå bånd - giv mig dit ord og din hånd
Valdemar lovede at fjerne de blå bånd - han gav sit ord
og sin hånd
På giftemålet med den sure blomme - han dog
fingrenene krydsede i sin lomme.
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Ridefysioterapi
Det var med sommerfugle i maven da vi i august 2020 startede op med et hold elever til ridefysioterapi på
stald Kanehøj i Skælskør. Men vi var også sikre på, at det var det helt rigtige valg for vores skønne elever.
I ridefysioterapi udnyttes hestens varme og bevægelser. Hestens skridtgang overfører et bevægelsesmønster
til eleven, som svarer til gangbevægelsen og man opnår hermed:









Bedre balance
Afspænding af spastiske muskler
Generel styrkelse af kroppens muskler
Forbedring af gangmønster og koordination
Forbedret sansemotorik
Kontrakturforebyggelse (udspænding af for korte muskler)
Bedre postural kontrol (hoved-. og kropskontrol)
Blodcirkulationen øges

Derudover er det noget helt specielt at træne sammen med et levende dyr, og vi ser hvordan vores elever
opnår en ro og glæde ved at mestre at sidde på så stort et dyr, som hesten er. Udover selve ridetimen, har
eleverne også gode oplevelser med at give godbidder og nusse med hestene efterfølgende. Ind imellem
kan vi også finde tid til, at de kommer med i stalden og strigler hestene, og det er en fest.
Faktisk har vores ridehold været så stor en succes, at vi i dette skoleår har valgt at sende tre hold afsted til
Skælskør, og alle nyder turen.
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Ny kommunikationstavle i ASK2
Vi har haft så stor succes med vores kommunikations tavle ude på legepladsen, så derfor har vi i ask 2 lavet
vores egen kommunikations tavle. Vi har udvalgt boardmaker symboler, der stemmer overens med den
hverdag vi har i klassen. Der er kerneord på, så vores elever kan udtrykke deres følelser, og fortælle hvad de
ønsker at lave. I blandt har vi boardmaker symboler med de fag vi har i løbet af ugen, så vi som voksne kan
pege og vise eleverne når vi skal i gang med eks. billedkunst.
Børnene nyder at bruge tavlen, nogen kigger blot, mens andre bruger den aktivt til at kommunikere med os.
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