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Inspirationsdag

Bilag / Link

Tilmelding til Inspirationsdagen lukker fredag d. 11.6.
Vi glæder os til en spændende online dag sammen med
jer! Vi kører en tur forbi alle skoler med kage på selve
inspirationsdagen samt lidt materialer fra nogle af
forlagene.
Husk at messen allerede har åben. På messen kan I få
inspiration fra forlagene og vores lokale og nationale
samarbejdspartnere.
På hjemmesiden finder I et lille elektronisk spørgeskema
som vi gerne vil bede jer om at bruge 2 min. på at udfylde
efter inspirationsdagen. Vi modtager meget gerne gode
forslag og ønsker til næste års program .

Inspirationsdag 2021

Sønderborg er med i et Europæiske samarbejde:
Culpeer4change.
Det betyder, at der i efteråret vil være mulighed for at
invitere unge mennesker ind i undervisning.
Alle trinInternationalt

De unge mennesker er tilknyttet lokale organisationer, som
fungerer som vores ungdomsskoler. Fælles for
organisationer er, at de arbejder med FNs verdensmål.
Kenya, Nairobi - Nafzi

Kontakt Charlotte for
nærmere info.
chdu@sonderborg.dk

Tanzania, Kigaboni- KCC

Sydafrika, Johannesburg - MUKU info

Tysk
mellemtrin:
Projekt
Sprogklang /
Grænseklang –

Onsdag d. 18.8. kl 14 - 17 afholder vi gratis workshop i et
nyt undrvisningsmateriale til tysk- og musiklærere med 6
nykomponerede sange for 4.-7 klasse, så tag din
musiklærer under armen! I sangteksterne mødes det tyske
og danske sprog, som rimes på tværs af hinanden og
sangene tager udgangspunkt i nære emner som familie og

Tilmelding pr mail hos
MBCH@ucsyd.dk
(Mai Uhre)
Først til mølle –
begrænset antal
pladser.
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nye sange til
undervisningen

Alle tysklærere

Efteruddannelsesforløb til
tysklærere i
indskolingen:
tysklærere i
Danmark og
dansklærere i
Slesvig-Holsten

CFU engelsk
materialer

hverdagen med tilhørende undervisningsmateriale til tyskundervisningen. Kan bruges fag- eller tværfagligt.
Instruktører for tyskdelen er Adeline Raahauge Muntenjon
og Kerstin Lehmann. Dette projekt finansieres af midler fra
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling & Kurskultur.

Onsdag d.15.9. kl. 9 - 15 er der gratis inspirationsdag for
tysklærere på alle trin i forbindelse med A.P. Møllerprojektet. Dagen indeholder workshops, oplæg og
videndeling for tysklærere fra de tre kommuner.
KursKultur 2.0-projektet inviterer i år til et gratis
grænseoverskridende efteruddannelsesforløb
1. kursusgang d. 28. oktober 2021 kl. 13.30-16.30 –
online
Faglig introduktion til en nyudviklet, fælles og
funktionel dansk-tysk nabosprogsdidaktik,
tilrettelæggelse af sprogundervisning, indtænke
autentiske møder med partnerklasser, samarbejde
mellem danske og tyske lærere
2. kursusgang fra d. 2. til 3. december 2021 (fra
eftermiddag til eftermiddag og inkl.
overnatning).
Et fysisk to-dags-arrangement primo december 21
inkl. overnatning. Deltagelsen er gratis Program
følger.

Lise Fenger Poulsen har udarbejdet en Padlet til
inspiration til engelsk i forbindelse med CFUs online
materialefremvisning.
I Padlet under dagens oplæg er der slides med materialer
til alle tre trin.
Lises Padlet er også blevet tilføjet VidendsBy Padlet
omkring inspiration til engelsk under bjælke CFU.

Sted: VidensBy,
Jyllandsgade

Tilmelding og flere
informationer

Interesserede kan
tilmelde sig på
kulturregion@region.dk

CFU inspiration til
engelsk
Inspiration til engelsk

På Inspirationsdagen vil Lise lave to kort oplæg med
gennemgang. I kan se nærmere på Åben-Skole Messe.
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2Imprezs – gør din skole mere bæredygtig.
Se de foreløbige
resultater fra 20 skoler
og børnehaver:

Ledere og
ansatte på alle
skoler.

Lærere i
naturfag,
matematik m.fl.
Tværfagligt.

https://energychallenges.
eu/

Sæt kryds i årsplanen ved uge 39:
Naturvidenskabsfestival. Tema: ”Helt Vildt”.
Find lokale og alle nationale tilbud/ressourcer i dette
katalog, der løbende opdateres.
Nyeste version ligger på: Houseofscience.dk
naturvidenskabsfestival-2021
01.06.21 Katalog
Naturvidenskabsfestival 21.docx

Lærere i
naturfag

Fagkursus - lup, stereolup og mikroskop.
Den 16.06. kl. 14.30 – 17.00. Få bedre styr
på, genopfrisk og del din erfaring på dette
fagkursus, som laves i samarbejde med
Naturvejlederne Sønderborg.

Lærere natur &
teknologi 5. – 6.
kl.

Naturfagsmaraton 2022. Tilmelding er åben. Info og
tilmelding. Læs om den lokale afviklingmed finale den
01.04.22.: House of Science - Naturfagsmaraton 2022

LIFE – 30 min. webinar om LIFE-kit - materialekasser.
Lærere




naturfag
6. – 10. kl.

Info og tilmelding

Tilmelding til webinarer

9.juni, kl.15:00: Turbovækst (9. klasse)
10. juni, kl. 15:00: Kræftens gåde (8.-9. klasse)
Læs mere om de 4 LIFE undervisningsforløb

Gense:



Wegrow (8. klasse) – Youtube Wegrow
Enzymjagten (6-9. klasse) - Youtube Enzymjagten
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I Naturvidenskabsfestival
uge 39 besøger LIFE mobile
laboratorie kommunen –
skriv til
mise@sonderborg.dk, hvis
din skole skal have et besøg.

Læs mere om Mobil
LIFE Lab

1 af mange redskaber
Lærere i
naturfag

Lærere i
naturfag

ASTRA ressourceside i fht. undersøgelseskompetence:
Undersøgelser - flere slags - lær at skelne

Naturvidenskabens ABC – Er det guld?
https://astra.dk/tildinundervisning/er-det-guld

Protestsange i samfundsfag og historie i udskolingen

Lærerworkshop
den 30. august

Den 30. august er der mulighed for at komme på workshop
med politisk satiriker og sangskriver Karina Willumsen.
Workshoppen sætter fokus på, hvordan man kan arbejde
med protestsange med sine elever. Der tages
udgangspunkt i Verdensmål 5 og 10, som eleverne skal
forholde sig til og selv skrive tekster til.

Læs mere og tilmeld
her
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ROYAL side RUN
I forbindelse med at Royal Run Sønderjylland kommer til
Sønderborg den 12. september, giver vi jer hermed
mulighed for at blive en del af festen.
I ugen op til (uge 36) vil der overalt i Sønderborg
Kommune blive arrangeret små SIDE RUNS; både frivillige
foreninger, plejehjem, dagtilbud, skoler og botilbud bliver
inviteret. Se I vedhæftede flyer, hvordan I kan blive en del
af fællesskabet og udfyld det vedhæftede skema inden den
9. august, hvis I vil være med.

Skema til Side
Runs.DOCX
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